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  المقدمة
  : وبعد ،السالم على أشرف الخلق والمرسلينالحمد هللا رب العالمين، والصالة و

النفوس والعقول، وال عجـب      على    ساحرٍ  من أثرٍ  ر، لما لها  فقد أحببت الطبيعة منذ الصغ    

، لـذلك   وأروع مـشهدٍ  أعطاها للبشر في أجمل حلـةٍ  التي، فهي منحة الخالق عز وجل في ذلك 

ارتأيت أن أكتب في وصف الطبيعة في العصر المملوكي الثاني، إليمـاني بأصـالة أدب هـذا                 

ف فيها بعصر التخلف واالنحطاط، فقـد       العصر على الرغم من الحمالت التي تعرض لها ووص        

 على األدب العربي، تمثلت في كثـرة المجـاميع والـدواوين             واضحةً ترك هذا العصر بصماتٍ   

 إلى نفض الغبار عنها وتحقيقها      ال يزال الكثير منها بحاجةٍ    التي  األدبية والشعرية التي صنفت، و    

  .ودراستها وإتحاف المكتبة العربية بها

  ووصف الطبيعة غرض قديم  من أغراض الشعر العربي في كل عصر وفـي كـل             مهم 

 بما تقع عليه أبصارهم من مشاهد الطبيعة كالريـاض واألزهـار            إقليم، والشعراء يتغنون دائماً   

  .والصحراء والزروع

 دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع، أولها رغبتي في حصر ما تميز به             وهناك عدة أسبابٍ  

 لمظاهر طبيعتهم الغناء في بالد الشام ومصر، وال سـيما            أوصافٍ شعراء العصر المملوكي من   

السماء وما فيها، واألرض وما عليها، وثانيها ألتعرف على كيفية تناول           : مناظر الطبيعة الخالبة  

وق  سبقهم وما أضافوه من جديد، وألتذ      الشعراء لهذه الظاهرة في أشعارهم ومدى استفادتهم ممن       

 ، وكي أستكمل الحلقة التي قام بها زميلـي الباحـث          " وفنياً موضوعياً "ما فيه من جوانب جماليةٍ    

، والتي درس فيها موضوع شعر الطبيعة فـي العـصر المملـوكي األول،              موسى علي النجادي  

فعزمت على دراسة شعر وصف الطبيعة في العصر المملوكي الثاني في الفتـرة الواقعـة مـن         

  . درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، وأتقدم بهذا البحث لنيلـه ) 923 -784(

 ال بد من دراسته مـن جميـع          أدبيةٍ  من العصور من ناحيةٍ    وحتى نحكم على أي عصرٍ    

     جوانبه المختلفة، وبما أن الوصف جانب ال يمكن إغفاله في أي عصر، فهو يدخل في معظم            مهم 

يقة ذلك العصر وما أحاط به      قد أحببت أن أسهم ولو بالقليل للكشف عن حق        فموضوعات الشعر،   

  . وتجريح واتهاماٍتمن لغٍط

 على أصالته   اًوعلى الرغم من تراجع الحياة في هذا العصر إال أن األدب ما زال محافظ             

ومؤلفاتهم فيه يدرك ذلك، ويلحظ أنهم طالعوا التراث األدبـي          ، والمطالع ألدب الشعراء     ومكانته

 ، تعبر عن واقعهـم     حيةً بهم الشيء الكثير، فجاء صورةً    للسابقين واستفادوا منه، وأضافوا إلى أد     

 1



 بالصور الفنية الجميلة التي تالمس شغاف القلوب        جاء غنياً ف من مشاهد حياتهم،     نقل لنا كثيراً  كما  

  .والعقول

ر األدبـاء والعلمـاء     وعند الحديث عن أدب هذا العصر يجدر اإلشارة إلى أنـه عـص            

 العلم وتصنيف الكتب القيمة التي ال تزال مستخدمة حتـى           ذين فرغوا أنفسهم لخدمة   والمفكرين ال 

 في أحيائنا ومدننا وقرانا والشواهد على        حديثةٍ  علميةٍ أيامنا الحالية، والتي ال تخلو منها أي مكتبةٍ       

  . ذلك كثيرة

فـي  وتلقي هذه الدراسة الضوء على األدباء وأدبهم ونوعية شعرهم وجودته أو عدمـه              

 والحياة التي كان يعيشها      عام عن طبيعة العصر    ، كما يمكن أخذ تصورٍ    العصر المملوكي الثاني  

توضح العالقة بين الشعراء وطبيعتهم وكيف نظروا إليها وتعاملوا معها، وحتـى            ونذاك،  الناس آ 

  :إلى ثالثة فصول على النحو التاليالبحث يتسنى لي ذلك قمت بتقسيم هذا 

  موضوعي الطبيعة السماوية واألرضية،    تي تتضمن الساكنة ال يتحدث عن الطبيعة     :الفصل األول 

على موضوعات الليل والنهار والنجوم والقمر والغـيم والمطـر   حيث اشتملت الطبيعة السماوية   

يعة األرضية فتحدثت فيها عن فصول السنة بما تحويه         والرعد والرياح والنسيم، أما الطب    والبرق  

ت فيها موضوعات وصف الرياض واألشـجار  من الربيع والشتاء والصيف والخريف، كما تناول    

  . واألزهار واألنهار والبحار والنباتات الموسميةالمثمرة وغير المثمرة

  : مباحث جعلته للحديث عن الطبيعة المتحركة وقسمته إلى خمسة:الفصل الثاني

 انفالخران و رير والثي الحم و  واألرانب حيوان األليف مثل اإلبل    تحدثت فيه عن ال    :األولالمبحث  

  .ط والكالب والقطةوالغزالن والفيل

  . فقد جعلته للحديث عن الحيوان غير األليف كالليث والضبع:الثانيالمبحث أما 

  . تحدثت فيه عن الحشرات والزواحف:الثالثالمبحث 

والديكـة والـشحارير    الحمـام    األليف كاإلوز والبالبل و     تحدثت فيه عن الطير    :الرابعالمبحث  

غير األليفة كالصقور والغربان    الطيور  ناولت بعض أنواع    ، كما ت   والغربان والطواويس والعنادل 

  .والنسور

  . تناولت فيه بعض المخلوقات البحرية كاألسماك والتمساح:الخامسالمبحث 
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تناول موضوعات اللغة الشعرية واألسلوب ومنها المحسنات البديعيـة وشـكل            :والفصل الثالث 

  .سيقاالقصيدة والصورة الشعرية ثم المو

 تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليهـا فـي دراسـتي، تالهـا              وأنهيت البحث بخاتمةٍ  

  .ملخص باللغة اإلنجليزيةواجع،  المصادر والمر من الفهارس ثم ثبتٌمجموعةٌ

ورأيت أن أعتمد المنهج التكاملي في الدراسة حتى تخـرج بـإذن اهللا علـى الـصورة                 

ين الشعراء ومن مصادر األدب المختلفة وأصنفها حسب        المطلوبة، فكنت أجمع األشعار من دواو     

الموضوع وأدرسها وأحللها، كما اعتمدت على المنهج النفسي في تحليل األشعار التي كانت تأتي              

  . عن نفسية الشاعر ونظرته إلى الموصوف من األحيان صورةًفي كثيٍر

      ومن أهم المصادر    لدراسة في ا  وكان بطبيعة الحال للمصادر األدبية والدواوين حضور ،

 كتاب كوكـب الروضـة       : ال بأس فيه في وصف الطبيعة       والتي نقلت شعراً    عليها دتمتالتي اع 

للسيوطي، وعنوان الزمان للبقاعي، والمواكب اإلسالمية البن طولون الصالحي، ونزهة األنـام            

  .للبدري، وحلبة الكميت وتأهيل الغريب للنواجي

رية كان أهمها ديوان ابن زقاعة باإلضافة إلى دواوين          من الدواوين الشع   واعتمدت عدداً 

  .بن مكانساوفاء وابن خطيب داريا وفخر الدين والدماميني وأبي الفضل ابن أبي الالنواجي 

ومن الكتب الحديثة التي رفدت البحث كتاب وصف الطبيعة في الشعر الجاهلي لنـوري              

 ، وشعر الطبيعة في العصر العباسي     المر األموي إلسماعيل الع   ووصف الطبيعة في الشع   ،القيسي  

 والطبيعة في شعر مصر والشام من القرن الخـامس إلـى نهايـة الدولـة       ، لرشدي حسن    الثاني

 وآفاق الشعر العربي في العصر المملوكي لياسين األيـوبي          ، عطية أبو صعيليك    ألحمد األيوبية

  .وغيرها من الكتب األخرى

 فتتمثل في قلة المصادر والمراجع في المكتبـات         أما الصعوبات والمشاكل التي واجهتني    

مصر ألحصل  ضطرني إلى السفر لألردن مرتين ومرة ثالثة ل        ا المحلية في فلسطين، األمر الذي    

الحصول علـى ديـواني     من    أتمكن  ولم ،بن مكانس اموي وفخر الدين    على ديواني ابن حجة الح    

ألشعار التي وجدتها فـي وصـف        إلى جانب ذلك قلة ا     ،الشهاب الحجازي والشهاب المنصوري   

بيئتي مصر والشام بالحيوانات المختلفة،     الحيوان عند شعراء ذلك العصر، فعلى الرغم من تنوع          

حيـوان فـي     من أن شعراء العصر المملوكي األول قد أكثروا من وصف ال           وعلى الرغم أيضاً  

ـ          العصر قد قصروا كثيراً   هذا  عصرهم، إال أن شعراء      بقهم،  فـي وصـف الحيـوان عمـن س

 وغير متعمقة، وغابت الكثيـر       جاءت سطحيةً  وأشعارهم التي قالوها في وصف الحيوان إجماالً      
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من الجزئيات التي كنا نجدها عند الشعراء السابقين كوصف أرجل الكلـب وذنبـه ورأسـه، أو                 

 من األحيان لـم     وصفه وهو يطارد الفريسة وغيرها من الموضوعات، كما أن الشعراء في كثيرٍ           

 كتـشيبه المـرأة     ، بالموضوعات األخـرى   الحيوان لذاته وإنما جاءت أوصافهم مختلطةً     يصفوا  

أقل ) الطبيعة المتحركة ( األمر الذي جعل الفصل الثاني     بالغزال والشجاع بالليث والمهجو بالكلب،    

 وآخر الـصعوبات حـصولي      حجماً من الفصلين اآلخرين نظراً لقلة األوصاف التي وجدتها ،             

 في خطها مثل ديوان فخـر        كبيرةٍ  الدواوين المخطوطة والتي امتازت برداءةٍ     على مجموعة من  

  .بن مكانس وديوان ابنه مجد الدين وديوان ابن خطيب داريااالدين 

ساتذتي الفضالء في قسم اللغة العربية بالشكر الجزيـل علـى           تقدم إلى أ  وقبل أن أنهي أ   

 وأخص بالـذكر أسـتاذي      ، وهاجاً لعلم ساطعاً الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل إبقاء نور ا        

  .الفاضل الدكتور حسن عبد الهادي الذي لم يبخل علي بجهوده وعلمه ووقته

وال أزعم الكمال في عملي، فالتقصير      أرجو أن أكون قد وفقت في عملي هذا         وفي الختام   

ولي التوفيقت فمن نفسي، واهللاحسنت فمن اهللا وإن أسأ، فإن أسعيه دائما لإلنسان في مالزم . 
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ساآنة  ة ال  :الطبيع

  

سماوية   -  الطبيعة ال
  

الطبيعة األرضية    -
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  :الطبيعة الساآنة
  الطبيعة السماوية -

  :مظاهر الطبيعة المتنوعة وسجلوها في أشعارهم على النحو التالي تناول الشعراء

  الليل والنهار: وًالأ
فالليـل ينـشر ثوبـه       ،ا وظلمـةً  فاق نور  اآل نفيمآل ،ديٍع ب يتعاقب الليل والنهار في نظامٍ    

في  ، جديد  بلونٍ  جديدٍ  ميالد يومٍ   معلناً  و  ضياءه ، ثم يتبعه النهار مرسالً    الهدوء والسكون الموشى ب 

يام والـشهور   أخوان يتقلبان فيقدمان األ   خر، وكأنهما    لآل  جميل، فكل منهما مكملٌ     وتعاقبٍ تناسٍق

  : فيهمايوِرصنْ المهاب، يقول الشِّوالسنين

  ]الكامل[

ٍب دُّ َتَقلُّ ا َأَش واِن َبْيَنُهم ى التَّقّل    َأَخ انِ َوَعلََ ْيَس َيْجَتِمع  ِب َل
ر ذا قاص اَن ه ذا آ اَل ه دَّانِ     ًاإن ط اِ ض ـما ُهم ـلى ِإخِائِهــ  َفـَع
اِآٌن ذا َس ذا َوَه رٌِّك َه ِشَك دانِ   ُمَتَح ا َوَعْي ْرُق َبْيَنُهم 1)(والفََ

  :  لقولـه تعـالى    نما يلي الواحـد منهمـا اآلخـر، وهـذا مـصداقاً            وإ فهما ال يجتمعان  
)       حُونـسْبكُلٌّ فِـي فَلَـكٍ يارِ وهابِقُ النال اللَّيْلُ سو را أَنْ تُدْرِكَ الْقَمغِي لَهنْبمْسُ يوالليل يطول في فـصل  ،2)()ال الش 

، ويخـتص    والخريـف   الربيـع  ي النهار في فصل   الشتاء ويقصر في فصل الصيف ويتساوى مع      

لى النوم والراحة، وسأبين حديث     إ النهار بالنشاط والحركة على عكس الليل الذي تخلد فيه الحياة         

  :الشعراء في العصر المملوكي عن الليل والنهار في الصفحات التالية

   :الليل  - أ

ى هذا النهج بقية    ر عل  منذ العصر الجاهلي، وسا    وصف شعراء األدب العربي الليل قديماً     

ومن بينهم شعراء هذا العصر الذين عاشوا الليل بحلـوه          الشعراء في العصور األدبية المختلفة ،     

  معه، وعالقـاتٌ   ومره، وطوله وقصره، وظلمته ووحشته أو أنسه وسعادته، فكانت لهم حكاياتٌ          

 كانـت    جميلةً ت فنيةً خر، فتحدثوا عن تأثرهم به وتأثيره فيهم، ونظموا لوحا        آل تختلف من شاعرٍ  

مادتها الكلمات والمعاني والصور الممزوجة بعواطفهم ومشاعرهم وأحاسيسهم ومـواقفهم مـن            

 الممدوح، أو الرحلة، أو من      وبالمحبوب أ الل الحديث عن العالقة     وجاء حديثهم عنه من خ     الليل،

 قـد    أي حـالٍ   ض والخوف والقلق، وهم على     كالمر  مختلفةٍ موٍرخالل ما طرأ على حياتهم من أ      

 إال   من مظاهر الطبيعة السماوية    لم يتركوا أياًً  فالشعراء قبلهم   ،  استفادوا من معاني سابقيهم كثيرا    
                                                 

 .87، نظم العقيان في أعيان األعيانوالسيوطي، جالل الدين،  .143، ، شعر الشهاب المنصوري دندراوي، عباس قرشي)1(

  .40، آية يس  سورة)2(
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، بل يجد المطالع ألشعارهم صوراً      ، وهذا ال يعني أنهم لم يبتكروا جديداً       ا ووصفوه اوتطرقوا له 

لسابقين وإلباسـها ثوبـاً      كانت من نسج أخيلتهم أو من خالل استحضار معاني ا          ومعاني طريفةً 

سود وقد تجرد مـن      األ  سواد الليل بسواد الزنجي    ة واصفاً اعقَّبن ز اجديداً، يقول الشاعر إبراهيم     

  :ثيابه

  ]الكامل[

الّز ُل آ ىنجيِّ ُعفاللي ًا أَت ةِ    ريان ي بْيع ًا ف شبُه راهب صبُح ي  1)(وال

لي وهـو مـن     ِبرهير اإلِ  الظَّ قبله، يقول الشاعر ابن    عند الشعراء     موجود ىو هذا المعن  

   :شعراء العصر المملوكي األول

  ]الكامل[

ـٍل ُب َلْي الُم َراِه ا َوالظَّ ِديال    ُجْبتُُه ٍب قَِْن لَّ َآْوآ ـٌل ُآ  َجاعــــــــ
شاً   دُم َجْي زِّنِج َيْق يٌم لل ُصــوالَ    أَََْو َعِظ نًَّة َوُن دُّوا َأِس ْد أَع  2)(َق

 بالـشعر الفـاحم     ه يشبه يوِرصنْ الم هابالشِّف،  صف الليل نوع الشعراء صورهم في و    و

  :في شعرهم، يقول  قبله كثيراً الشعراءعليها  ألحاألسود، وهذه الصورة أيضاً

  ]البسيط[

هُ    َآأّن اَل فاِحُم ْعٌر َط ُل َش َا اللَّْي سََّحرِِ           م ةُُ ال اُه َجْبَه ْن ُدج 3 )(َتَبلََّجْت ع
  

، صورة الخيول الدهم لبيان صورة الليل ولونه، فليلـه          باِحبن الصَّ ااستعار بدر الدين    و  

ركة واللون والتشبيه، ويزيـد     صورته تزخر بالح  فها، وسرعة انقضائه تشبه سرعتها،      يحاكي لون 

طاول ت بال  عن قرب انتهائه، وهو يطالبه     كنايةًخباره لليل بأنه قد دخل تحت ذيله،         إ رة جماالً الصو

  ]مخلع البسيط[                  :قى في أنسه مع محبوبته، يقولوالبقاء وتغطية الصبح حتى يب

ى   َب َوافََ ُل إنَّ الَحِبي ا لي كْ     ي ِم َخْيِل راَع ُدْه ُت إْس  َوِخْف
ي صَّباَح ِإنِّ شِّ ال ْل وَغ كْ    فََُط َت َذْيِل ُل َتْح ا َلْي ُت ي  4)(َدْخْل

اختلطت بلمعان النجوم   اء الساترة التي     سواد الليل بثياب النس    يِراِد القَ يِن الد سموشبه شَ 

  :والكواكب، يقول
                                                 

  .187، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )1(

 .65، ، ديوانهابن الظهير  اإلربلي،)2(

  .229/ 2، في المدائح النبوية ، المجموعة النبهانية يوسف، النبهاني)3(

  .90، في وصف الحسان من الغلمان ، مراتع الغزالنشمس الدين،  النواجي)4(
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  ]البسيط[

ُذوا   ِل َفاتَّخ ْنحِِ اللَّْي اُم بُِِج اَه األن ْن اللََّهبِ             ت اِء ِم ذا الظَّلم يًال لََ  َلُهْم َدِل

أ ى آ ْتحتَّ دَُّجى َرِغَب َب ال ا    نَّ َجالِبي ْن َلْوِنه أنَّ َع ْم َوآ شَّْمَس َل ال
)1(َتغ

 ، حتى غدا الليل هماً     ومتاعب الم نفوسهم، وما تحويه من أحزانٍ     عراء الليل بآ   الش وربط"

يرزح تحت وطأته الشاعر، فأخذ يصرخ في جوف الليل لعل الصباح يسمع شكواه فينبلج عـن                

بـد هـذا   ي يكااِجو فالن2َّ)("، الينقضيولكن هيأت لهم نفوسهم التعبة، أن ليلهم سرمد   نوره المبين، 

كلما انقضى بعضه عاد من أوله وكأنه بال        و،  ه ولهيب ويحترق بناره حزان  ثقيل بالهموم واأل  الليل ال 

المرهقة، فالشاعر يعـاني فـي هـذا         لنفس الشاعر البائسة      وتفسير  والسحر، وهذا انعكاس   فجٍر

ألنه يعتقـد أن فيـه   ، فهو ينتظر النهار بفارغ الصبر      على النفس ةٌ  الظالم الموحش، والهموم ثقيل   

 مـن   تالزمه، وهذا الشعور طبيعي   ن الهموم    فإ حته من آالمه، ولكن بما أن الليل ما زال قائماً         را

  : عليهالشاعر، فالمكروب والمحزون يحس الوقت يمر بطيئاً

  ]البسيط[

َزنٍ  ي َح مٍّ َوِف ي َه َل ِف ُد اللَّْي رِِ        ُأَآاِب ي ِفَك اٍر َوِف ي ن ٍب َوِف ي لََََهِِي  َوِف
ِضي  َبال َيْنَق ُهْعُض ال اَد أوَُّل َحرِ      إالَّ ع ال سََ وٌق ِب َو َمْخُل ا ُه 3 )(َآَأنَّم

  

ا بذلك عن طول    تتحرك، وكنوَّ   ال فهي ثابتةٌ  وذكر الشعراء النجوم في شكواهم من الليل،      

عات وصف الطبيعة التي عبر فيها الشعراء       من أكثر موضو  ويمكن القول إن وصف الليل       الليل،

  الليل، الذي غدا ثابتـاً     مرت في سقف     س مساميراًي يرى النجوم    واِجلنَّفا،  عن همومهم ومعاناتهم  

  : يقول،لثباتها

  ]الكامل[

هُ  يُم فََِخْلُت ُل الَبِه اَوَل اللَّْي َسمَّرًا   َوتط النُّجوِم ُم ي بِِ َسواِد َحظِّ  4)(ِل

ـ                ي ورأى الشعراء منذ القدم أن طول الليل سببه جمود النجوم لعدم قدرتها على السير ف

  :يِمصدر الدين اآلد ظالمه، يقول

  ]الطويل[
                                                 

والبيت الثاني مضمن من قصيدة ألبي تمام، ينظر , 3/187، 2ق، ، بدائع الزهور في وقائع الدهورمحمد،  ابن إياس الحنفي)1(

  .  1/99ديوانه، 

  .60، رسالة ماجستير، من القرن الخامس إلى نهاية الدولة األيوبية  الطبيعة في مصروالشامأبو صعيليك، أحمد،) 2(

  .248، رسالة دكتوراة، مع تحقيق ديوانه ، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن)3(

 . 49 من ليٍل كأن نجومه  بأمراس كتاٍن إلى صم جندل، ينظر ديوانهفيا لك: ، وقد استفاد الشاعرمن معنى امرئ القيس 219نفسه  )4(
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َدى       رِ           َفيا َلْيُل َآْم َهْذا التَّطاْوُل ِفي الَم َي الُمَتقاصِِ ْن َجْفِن ِضي َع  َأما َيْنق
دٌ          َت راِق سَُّرى أن ُرُت   ويا نجُم ما هذْا ال دَُّجى غي يِر ال ى ْس  َرى أْم عَل

اد )1(ق

 علـى سـهره      النجوم شـاهدةً   اي صاحب حصن كيف   اِزليمان بن غَ   س  فخر الدين  ويجعل

  : يقولومعاناته لبعده عن محبوبته،

  ]الطويل[

ا       دِ    َسُلوا َعْن ُسهاِدي أََْنُجَم اللَّْيِل ِإنَّه َن الُبْع ُت ِم ا لِقْي ُتْخِبُرُآْم َعمَّ  2)(َس

اته، فأخذ  ، فغاب صبره وطالت معان    مٍل أصيب فيها بد   ي ليلةً جاِزين الحِ هاب الد ويشكو شِ 

ال على أمل زوالها وانبالج  بها وبعلمها، وما كان ذلك منه إ      راقب النجوم علها تغيب وكأنه خبير     ي

  :، يقوللنفسهمعه الراحة والطمأنينة  الفجر حامالً

  ]الطويل[

ٌل ِه ُدمَّ اَءِني في ٌل س اَل لي ْد ط ْبَرا      َهْسَفأ   لق َتِطْع ًص  َر أْجفاِني ولْم أْس

أ ِم الوآ ا نِّي بعل ا أن ًرى َفه ِت مغ وَم   ق ي ُنج ِل َأْرُأراِع ُب تِق اللَّي
َا ْ )3(الَف

الرحلة، فقد كان في نفوسـهم      لى ذكر الليل في الحديث عن الممدوح و       وتطرق الشعراء إ  

  مظلمةً س يذكر ليلةً  كاِنبن م ا، فالشاعر مجد الدين     لى الممدوح سريعاً   إلى تجاوزه للخلوص إ    توقٌ

 وكأنهـا   ي ومدحه، وقد بدت نجومها جامدةً     ِومة الح جَّبن حِ الى القاضي    إ  قطعها للوصول  موحشةً

  :قد شدت بالحبال، يقول

  ]البسيط[

ٍة ٍةوليل ِر ُمْظِلَم اِلي الَهْج ْن َلي دَّْت بِِأْمراِسي      "    م ا ُش  4)("َآأنَّ َأْنُجَمه

ها     قْطعُتها ِبمَ  رَِّئيِس ِش دى وا   ديِحي ِفي ال دِّيِنَ َربِّ النَّ ِم ِب ال لِعل
ا )5(ال

  قَّأما ابن زلباساً هجعلف الثياب،من  وصف الليل    أخذ صورته في     ة فقد اع  واتخذ من النجم     ورداء ،

  : الشاعر، يقول- صلى اهللا عليه وسلم–لى ممدوحه محمد  في رحلته إداًرِش وم وهادياًدليالً

  ]مخلع البسيط[
                                                 

  .45، روض اآلدابالحجازي، الشهلب، ) 1(

  .6/50، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي،  ابن تغري بردي، جمال الدين)2(

  .366، ، روض اآلدابالحجازي، الشهاب) 3(

 الثاني مضمن من قول امرئ والشطر. 6/216، "مرس"، مادة لسان العرب ين، جمال الد،ابن منظور: الحبال، ينظر: األمراس )4(

  .وقد أشير إليه في الصفحة السابقة القيس،

  .9، ، ديوانه ابن مكانس، مجد الدين)5(
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لٌ ْروِس ي دِلي نِّجُم ِل وادِ    ُت وال ْن َس ي وِم دَُّجى رَِِداِئ   ال
ٍق ي طري ِل ف ُض بالرَّْج اِء   أرآ ِر م ِر زاٍد بغي  1)(بغي

يعانونه من آالم البعد والهجر     ما  ذا كان الشعراء قد أطالوا الحديث عن الليل وطوله و         وإ

المحبوبة، فلن ن من يسهر الليل يفكر في    ى بعض من ينتقدون حديثهم هذا، أل      فقد انبر والحرمان،  

  :يِفكَص للوقت، ألن هناك ما يشغله، يقول محمد بن علي بن منصور الحيلقي باالً

  ]البسيط[

اً  شَّاِق ُمْختِلف َة الُع دَِّعي ُرْتب ا ُم ْن     ي ِر ِم ِل الهْج وَل لي ْشتِكي ُط وُم
َه َ وِب    ي الَمْحب َل ِف ْسهُر اللَّي ْن ي م

ًا ُْفتك
 ِمْن أيَن ُيفرُِّق بيَن الطُّوِل والِقَصرِ       

)2(

 األمـن    معه النـور وجالبـاً     ر عله ينبثق من وسط الدياجي حامالً      وراقب الشعراء الفج  

  :وندومان لنفوسهم والراحة ألجسامهم، يقول ابن سواأل

  ]الطويل[

ينُ     َجفا الَجْفَن ُطوُل اللَّيِل ِطيَب َمناِمهِ      لَّ َيبِِ رِِ َع َم الَفْج ُب َنْج 3 )(ُيراِق
  

 ليل السعادة يختلف عن ذلك، فهو       نَِّإ كما يصوره الشعراء، ف    يالًن كان ليل الهموم طو    وإ

عادة، فمـا أن يبـدأ       في مقياس الس    له  قصير، ال يلبث أن ينبلج صبحه، ألن الوقت ال حساب          ليٌل

مر بسرعة كأنهـا دقـائق،      ت، ودون أن يشعر المرء بذلك، فالسعادة        نتهاء بسرعةٍ حتى يؤذن باال  

 بـن عمـر  بـراهيم   يقول إ  ، كأنها الساعات الطوال   التي تمر ثقيلةً  على العكس من دقائق الهموم      

  :البقاعي في ليالي األنس القصار

  ]الكامل[

صَِِيرةٌ         َي َق ِل َوْه اِلي الَوْص ولُ     مرَّْت لي وُن َتُط ْو َتُك ا َل اذا َعلْيه 4 )( م
  

  : بحضورهم، يقول الذي يطول بغياب األحبة ويمر سريعاً الليل منياِجو النَّشكووي

  ]الوافر[ 

َل األ ا َلْي باحًاَفي ْم َص ِة ِع ِرِهنَّ     ِحبِّ ْسَتِطيُل ِبَهْج ْم ِت ى َآ  ِإل

                                                 
  .50، ديوانه: ابن زقاعة، إبراهيم )1(

  .2/47، الدر المصون المسمى بسحر العيون البدري، أبو البقاء، )2(

  .73، نزهة النفوس ومضحك العبوسابن سودون،  البغبشاوي، )3(

  .2/76، بتراجم الشيوخ واألقران وان الزمانعن البقاعي، برهان الدين ، )4(
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عٍٍ  ا ِبَجْم صَّْرَت إْذ ِبْتن م َق ْمَلُهنَّ      َوْآ ْبِحَك َش ْيُن ُص َشتََّت َب 1 )( َف
  

   ا لليالي الوصال بالرعاية، فقد ذاق فيها الهناء والصفاء، وغـاب           يَّاِرويدعو ابن خطيب د

،  قبـل انقـضائها    خطفاً بات وأصحابه يخطفون السعادة فيها      ، و  سريعاً ها الرقيب فمرت مراً   في

  :يقول

  ]الطويل[

ِلنا  ا بَِِوْص ًا َقَطْعن ُه أيَّام ى اللَّ ا     رَع اِن َوم ْن زم ى ِم اَن أهن ا َآ فََم
فا ْ أ ا   ا َرِقيُبه اَب َعنَّ اٍل َغ ا َلي ا   ْعماِر َنْخِطفُ َفُكنَّا ِمَن األَ     َوَحيَّ ا َخْطف  2)(ه

لهنـاء  التي قضاها مع أحبابه، يـنعم بيـنهم بالـسعادة وا          لى تلك الليالي    وتشتاق نفسه إ  

  :رجوعها، يقول عودتها ويتساءل متمنياًف والسرور، 

  ]الطويل[

وعُ  الِِ ُرُج اِم الوَِِص ْلِ ألي رى َه وعُ       ُت َرْبَن ُطُل ْد غ ُشموٍس ق ْل ِل  َوَه

ْل ِلَل ضَّتْ َوه ْد َتَق اٍل ق ِلناي وعُ       بَِِوْص سَتهاِم ُهُج ْل ِللُم اٌب وه 3 )(إي
  

 دون  ي مرور ليالي السعادة بالبرق، فهي تنقضي بـسرعةِ        قاِعبراهيم بن عمر البِ   ويشبه إ 

  :فن في قبره، يقول، ويتمنى عودتها قبل أن يموت ويدأن يرتوي منها

  ]الخفيف[

اِلي     َك اللَّي ُه هاتِْي ى اللَّ ا َرَع رَ      ي ْصِدي      مثُل برٍق َس ُت َق ا ِنْل  ى َوم

ْودٍ     ا ِبَع وُز ِمْنه ْل أف َرى ه ا ُت ازِِ   ي َل الرِّآ ى ِمث َل ُألق ِدي)4(قب 5 )( بِِلََْح
  

 الشعراء   بعض  يعانون آالم الليل ويفرحون بطلوع النهار، كان       اوعلى عكس الذين كانو   

ا يعبر عن بغضه    يَّاِربن خطيب د  اهناء، ف ال لحتى يطو  يتمنون أن تطول ليالي األنس وال تنتهي،      

  :يقول نسين ويكدر جمعهم،طلوع النهار الذي يروع قلوب المتآل

  ]البسيط[ 

ْسرورًا  صُّْبحِِ َم اَن ِبال ْن آ م
ًا َت ُ                                                َ

ا     ا َطَلع ُصْبٍح ُآلَّم رَّ بِِ ْن  أَُُس  فَََل
 

  . 129، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن، )1(

  .48،  ديوانه ابن خطيب داريا،)2(

  .159، نفسه) 3(

  .5/356، "ركز"، مادة  لسان العرب ي األرض، ينظر ابن منظور، جمال الدين،الميت المدفون ف قصد الشاعر بها:  الركاز)4(

  .2/81،  عنوان الزمان،برهان الدين ، البقاعي)5(
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شِرحاً       اَن ُمج      آْم روََّع الصُّبُح قْلبًا َآاَن ُمْن ْمًال آ دََّر َش ْيًال َوآ ًاَل 1 )(تِمع
  

فالليالي تمر بحوادثها، ومرورهـا يعنـي        لتنبيه الغافلين،    وجاء حديثهم عن الليل أحياناً    

  :يِفكَصجل، يقول علي بن محمد الحان العمر واقتراب األنقص

  ]الطويل[

ِضي  واِدُث تْنق اِلي َوالَح رُّ اللَّي ودُ  آأ   َتُم ُن ُرق الِم ونح غاِث َأْح  ض
ا ْن ذا أنَّه ُب ِم ّلوأعَج اَعِة ُآ وُددُّ بنُتج    س ُن ُقع ْيرًا وَنح 2 )(ا س

  

، ففي حـال     أو عدمه  مسهو الليل بحسب استقرار نف     من م عن موقفه  اءعروهكذا عبر الش  

ءه وطولـه وعـدم انتهائـه،        بقـا  منوا ت م زواله، وفي حال سروره    وا الليل وتمنوا   كره ممعاناته

  .مه وتأثيره عليمتلون بحسب نفسيتهليه كانت ت إمفنظرته

  : النهار –ب 

 ،، وجـاءت صـورهم متنوعـة      وصف الشعراء النهار وسطوع صباحه بعد عتمة الليل       

 ملؤهـا الروعـة      فنيـةً  ي يرسم لوحـةً   الِنقَس الع رج فابن ح  عبروا من خاللها عن حبهم للنور،     

  مـن  له صورةً  والطرافة، يبرز فيها الصراع بين الليل والصباح، وينتصر فيها للصباح مستعيراً          

، ويزيـد التـشخيص      يقاتل في عساكره الليل الذي يندحر مهزومـاً        الصور الحربية، فبدا فارساً   

 تفك أزرار عتمـة الليـل الـذي         با يداً  عندما يجعل للصَّ   الصورة جماالً وتوليد المعاني   ركة  والح

  : ، يقول األسودداء الراستعار له صورة

  ]مجزوء الكامل[

َسا ي َع َل ِف صُّبُح َأقَب ِر   وال ا  ِآ ُل َهْزَم َولَّى اللَّي  ِه َف
دَّْت ِلُحـْلـ   صَّبا ُم ُد ال ا      ـوي سَّوداِء َلمَّ ي ال ِة لْيَلِت  َل
اِء َرى الظَّلم ْت ُع ا      فكَّ ًا َفَنْجم ا َنْجم ْن َأْزراِره  3)(ِم

الشهاب  في أوصافهم، استعاروا أدواتها لرسم صورهم، ف       كانت صور المعارك حاضرةً   و

نْالموِرصطاللته رايةًأنوار الصباح وإيجعل   يعن انتصاره على عـسكر   تعبيراً يرفعها  بيضاء 

 ،وبكت السماء حزناً  ، فضحكت عليه وعلى نجومه زهور األرض ونباتاتها         ى هارباً الليل الذي ولَّ  

 ، بل جاءت منـسبكةً  أو تكلٍف دون حشٍو وطباٍقحشد ألوان البديع من جناسٍ  ويالحظ أن الشاعر    

  : يقولياته، في أبمنسابةً
                                                 

  .159، ، ديوانه ابن خطيب داريا)1(

  .1/264، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي، نجم الدين، )2(

  .116، ديوانه العسقالني، ابن حجر، )3(
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  ]الكامل[

ضاءَ    ٍة بي صَّباُح ِبراَي َرَز ال اءِ    ب ْسَكُر الظَّلَم َولَّى َع ًا ف  َزْحف
ُم     سَّما ُنُج ِم ال ى ُنُج ِحَكْت عَل َض
َ الثَّ

َواءِ     داِمِع اَألن ى بَِِم ْت َأًس 1 )(َفَبَك
  

"  بيئته  رسم وصور ووصف بالكلمات ما رآه وما أحسه في            عبقريٌّ فالشاعر العربي فنان

  .2)("ونفسه

بالرداء أو البرقع الذي ترتديه الفتاة، فيأتي الصبح ويرفعه          أخرى    في صورةٍ  يشبه الليل و

يقولفتنطلق الشمس من ورائه لتمأل األفق ضياء ، :  

  ]البسيط[

شََّفقِ        َرَة ال سَّْت ُحْم شَُّقِق   َأِمْسكُة اللَّيِل َم َة ال شذاها ُحلَّ ْت ِب  َفَأرََّج
تْ    َوَشمََّر ا  َسقِ  3)(ُذآاُء ساِفرًة عْن ُبرُقعِ      لصُّبُح َذْيَل اللَّيِل وانَطَلَق  4)(الَغ

الصبح وطلوع الفجر استوحاها من خياله      النبالج    جميلةً ا صورةً يَّ دارِ يبِطورسم ابن خَ  

  :، يقول من العالقة اإلنسانية وهي المصافحة والعناق مستحضراً لجانٍبالخصب،

  ]الطويل[

ْبَحهُ      وما زاَل ح   ُل ُص اَنَق اللَّي رِ       تَّى ع ِد الَفْج ٌذ بَِِي ا آِخ فُّ الثَُّريَّ  5)(َوَآ

  : يقول ألنه رأى فيه رمزاً للنور وهداية الناس إلى الخير،،ة الصبح بالراهباعقَّ ابن زوشبه

  ]الكامل[

الزِّْنِجيِّ ُع ُل َآ ىَفاللَّي ًا أَت ْشب   ْريان صُّْبُح ُي ي بْيُهَوال ًا ِف ِة راِهب  6)(َع

ذهن الشعراء وخيالهم الخصب، فالـشاعر أبـو بكـر           عن    اإلسالمية  األخالق لم تغب و

الصبح بالعطس والفراق بالتشميت، في صورٍة فنيٍة جميلٍة، تذكر بقـول           انبالج  الدماميني يصور   

  : يقول7)()والصبْحِ إِذَا تَنفَّس(اهللا 
                                                 

  .1/169 المجموعة النبهانية،النبهاني، يوسف، ) 1(

  .137، الحركة الشعرية زمن األيوبيين في حلب الشهباء الهيب، أحمد فوزي، )2(

  .8/9، "برقع"، مادة لسان العرب  جمال الدين،ابن منظور،: ما تلبسه المرأة على وجهها، ينظر:  البرقع)3(

  .2/457 ،المجموعة النبهانية يوسف، ،النبهاني )4(

  .53، ، ديوانهابن خطيب داريا) 5(

  .187،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)6(

  .18 التكوير، آية سورة )7(
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  ]مخلع البسيط[                                                                     

ُه ُت َل َولٍّ: ُقل دَُّجى ُم التَّالِقي     َوال ِسِ ب ي اُألن ُن  ِف  ونح
ي   ا َحِبيِب صُّْبُح ي َس ال ْد َعط الِفراقِ     ق َشمِّْتُه ِب ال ُت  1)(َف

 وأن يطوعـوه ألفكـارهم وأن       ،فقد استطاع الشعراء أن يتواصلوا مع الموروث الديني       

  .ه الصور الفنية الطريفةيصوغوا من

  وقسم ابن حجر الع الِنقَسنهاره بين التفكير في المحبوب وانتظاره عله يظفـر بخبـر            ي 

  :يفرحه، يقول

  ]الطويل[

رةٍ         اٍر َوِفك ي انِتظ اِري ِف أَ    َقَسمُت َنه ٌر َي يَّ َوال ُرَوال خَب  2)(ُلْسِتي إَل

  النجوم والكواآب: ثانيا
اهـتم  قد  و،  3)(" سيارة  وكواكب  وقمراً شمساً: سماوية المحيطة بنا  هي األجرام ال  " النجوم

لى االنتقال، وهم   ع حاجتهم، وألنهم كانوا يحتاجون إ     لى موض  بالنجوم، ألنها تقودهم إ    ب قديماً العر

 يوثق فيه وجود الغيث والكأل، وهـذا مـا           صحيحٍ لى وقتٍ ملية التنقل هذه تحتاج إ    ع يعلمون أن 

وصف شعراء هذا العصر النجوم، فقد تـأملوا        قد  ، و 4)("مطالعها ومساقطها  على االهتمام ب   حملهم

لباب ويسبي العقول، فأعجبهم جمالها،      يسحر األ  نجوم المتأللئة في منظرٍ   السماء في الليل تزينها ال    

ـ  الم هاب جادت بها قرائحهم، فالـشِّ     ونظموا ما شاهدوه في قصائد ومقطوعاتٍ       يـصف   يُّوِرصنْ

تشفي النفوس    رائعةً وصفائها وقد انقشعت غيومها وانتشرت أنوارها فبدت جميلةً       السماء بزرقتها   

  :والقلوب من الهموم واألحزان، يقول

  ]الكامل[ 

ِد اْنَمَحتْ         اْنُظْر إَلى ُحْسِن السَّماِء ِإذا َصَحتْ       والنُّوُر ُيْشِرُق َوالُغيوُم قََ
َصْحِوَها َوبَف اب ْشِف   َضْوِئَها َوِبَلْوِنَه َدَحْتَت الُهُموِم َتَدْح ًا ِب 5 )(ي ُقُلوب

  
                                                 

  .117، رسالة ماجستير،)مع جمع شعره وتوثيقه ودراسته(أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً السراحنة، سارة، ) 1(

 .173،  ديوانه العسقالني، ابن حجر،)2(

  .26، النجوم في الشعر العربي القديم حتى أواخر العصر األموي الشامي، يحيى،) 3(

  .73، ، وصف الطبيعة في الشعر األموي العالم، إسماعيل)4(

الفيروزآبادي، مجد : اتسعت، ينظر: ، وتدحدحت 283، تاريخ النيل وجزيرة الروضة في كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )5(

  .197، "دحح " ، مادة القاموس المحيطالدين، 
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أبـرزوا مـن خاللهـا       لطبيعة المختلفة، ورسموا لوحاتٍ   ازن الشعراء بين مظاهر ا    وو

فالنيل يحاكيها   لى وصف السماء،   حديثه عن النيل إ    ي يتطرق في  واِجالصفات المشتركة بينها، فالنَ   

فـالك فيـه، فهـي    ا جرت األ وكالهم في جمالها وعلوها وشرفها حيث زينتها النجوم واألبراج،       

 من النيل والسماء    الويشبه الشاعر كُ   ، وهو يحمل السفن التي تسير على صفحته،       جرامتزخر باأل 

  :الصافية، يقولبالمرآة 

  ]البسيط[

ًال  ًال َوُع ِه ُح سَّماَء َوَتْحِكي َرَفا    َيْحِكي ال َوْت َش ْم َح َا َآ ًا َوُبروج  وَأنُجم
َرِت  ا َج ْد ِآالُهَم ِه َوَق الُك ِفي ا    األْف الُك فْأَتَلَف ِه األْم ْت ِبحافَِّت  َحفَّ

ْت  ا ُجِلَي ْرَآٌة َله َو ِم ا ُه َفِب  آأنََّم ْرَآٌة َص َي ِم صَّْقِل أْو ِه ْت ال
َفا َ َ)1(

    قَّووصف الشعراء النجوم، فابن زالهدية التي أهـداها الخـالق للبـشر       ة يصورها ب  اع ،

ء التي استعار لها    لى قبلتهم، فهي كالدراهم المتناثرة في السما      هم، ويهتدون إ  يستدلون بها في سفر   

  : للتفصيل والتطريز، يقول شُقَّ حسٍنصورة ديباٍج

  ]الكامل[

ًة وَم َهِديَّ َل النُُّج ْن َجَع ْبحاَن َم ةِ    ُس َدًة ِلْلِقْبَل سَّاِئريَن َوُعْم  ِلل
َدراِهمٍ  ا َآ َب ُآلَّه َر الَكواِآ ِشَر   نث اِجُن ى ِديب َسِن 2)(ْت َعَل  أح

َّة ُ يـاة والزينـة التـي كـانوا        لمظاهر الطبيعة صوراً من ألـوان الح      فقد انتزع الشعراء    

  : ، يقولبصورة الزهور البيضاء أيضاً ةاعقَّ ابن زويشبهها، 4)( ويتزينون بهايستعملونها

  ]الكامل[

بَّهُتها  إنَّ الثَّ سَّما ش ي ال َت ِف َأ   واِب ْضَرِتي زاِهِب ي َح ضٍَّة ِف  5)(ٍر ُمْبَي

 عن وميضها الالمع في السماء الصافية في وصفه          النجم بالثمرة اليانعة كنايةً    اسمقُرويشبه ابن قُ  

     :يقولويالحظ أن التشبيهات الحسية قد غلبت على أوصاف الشعراء، لفصل الربيع، 

  ]          الكامل                               [                                                   

                                                 
، المطالع الشمسية في المدائح النبويةوالنواجي، شمس الدين، . 121، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن، )1(

185.  

، لسان العربابن منظور، جمال الدين، : معربة معناها النقش والتزيين، ويقصد بها الثياب المصنوعة من اإلبريسم، ينظر:  الديباج)2(

  .2/62، "دبج"مادة 

  .179، ديوانهابن زقاعة، إبراهيم، ) 3(

  .292، في أدب مصر الفاطمية، حسين، محمد كامل: ينظر) 4(

  .179، ديوانهابن زقاعة، إبراهيم، ) 5(
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هُ    ِع َوروُض ُن الرَِّبي ذا زَم ا حبَّ َصانِ     ي اُق باألغ ِسيُمُه الَخفَّ  وَن
اً     ِه ياِنع نَّجَم ِفي َك ال ٌن ُيِري زانِ        زم ي الِمي 1 )( والشمُس آالدِّيناِر ِف

  
اط  الخيـاالت وتوليـد       على اسـتنب    وقدرةٍ بداٍعنوع الشعراء صورهم التي تدل على إ      و

سبل علـى الوجـود      أُ اًراتِس فيها   ظهر الليل  للنجوم، ي  فنيةً ي يرسم لوحةً  اِدأبوزريلتشبيهات، فالفَ ا

  :لقناديل المعلقة في سالسل، يقول، أما النجوم فتبدو كاالذي تلون بلونه

  ]البسيط[

َدُآمُ   دَّْمعِِ َبْع َث ال بُِِل َغْي تُّ ُأْس ْم ِب ْسُبوُلَواللَّْي   َآ اِق َم ى اَآلف تٌر َعلََ  ُل ِس
ا      ُق جاِمُعه لُ         َوالشُّْهُب تْحَسُبها واُألْف ا َقناِدي 2 )(سالِسالًَ َوْهَي ِفي الظَّْلم

  

 تخـدم    فظهـرت جواريـاً    ، اإلماء في غزله صورةً لوصف النجوم      ي من اِجوواتخذ النَّ 

زلون بهم على   ن يمدحونهم أو يتغ    م الشعراء حاولوا دائماً تفضيل    ف محبوبته التي تجلت وتبرجت،   

 مظاهر الطبيعة التي تتميز بالعلو والرفعة كالشمس والقمر والكواكب والنجوم، أو مساواتهم بها،            

  :يقول

  ]الكامل[

اً   وُم َجواِري دَمِتها النُّج َحْت ِلَخ رُّجِ      أْض َي ذاُت َتب ْت َوْه ا َتجلَّ  3)(لمَّ
، وجعلوها  )4( للخير والبشر والسعادة   جالبةًها  وورأ،   ببعض النجوم  وتفاءل الشعراء أحياناً  

  ]البسيط[                           : ياِجويقول النَّ، تجود بخيرها على من يهمهم أمره

ُه سَّْعِد َتْخُدُم وُم ال ًال َونًج ا َراِح ِة     ي ي ِحْلَي ْدِر َأْو ِف ِة الَب ي َطْلَع ِف
شُُّه )5(ال

ـ هاب الم ، فالشِّ  جميلةٍ ، وأتوا بصورٍ  ووصف الشعراء الشهب والنيازك     يـصف   يوِرصنْ

  : يقول جاعالً اللون عماد الصورة،،صفهفي ونياً  معنى قرآلسماء، مستحضراًامن   ساقطاًشهاباً

  ]مجزوء الرجز[

ِه  ْن ُأْفِق ٍب ِم ْب  َوآْوَآ ٍت َوَث ِر ِعْفِري ي إْث  )6(ِف
                                                 

  .159، ، نظم العقيان في أعيان األعيانجالل الدين،  السيوطي)1(

  .3/127، المجموعة النبهانية يوسف،  النبهاني، )2(

، المطالع الشمسية في المدائح النبويةوالنواجي، شمس الدين، . 102، ، دراسة شعر شمس الدين النواجيالهادي، حسنعبد ) 3(

168 .  

  .65-64، ، الطبيعة في شعر مصر والشامأبو صعيليك، أحمد:  ينظر)4(

  .225، ، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن)5(

  .5 آية سورة الملك، )ولَقَدْ زَينا السماء الد�ْيا بِمصابِيح وجعلْناها رُجُوماً لِلشياطِنيِ وأَعْتَدْ�َا لَهُمْ عذَاب السعِريِ(: لىتضمين بالمعنى من قوله تعا )6(
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اِرٌبَآَأ ُه ُمَح ْن     نَّ ًا ِم رُّ ُرْمح ْبَيُج 1 )(َذَه
  

وقريب      قَّ من هذا المعنى صورة ابن زالتـي  ة الذي وصف النيازك والشهب بالرماح       اع

  : يقول،  من النيرانتحمل في رؤوسها شعالً

  ]الكامل[

ا َوَآَأ وُم رَِِماَحَه بََّهْت الرُُّج ا َش ْعَلةِ     نَّم ْن ُش ٌة ِم ٍح َحْرَب لِّ ُرم  2)(َوِلُك

ـ    منذ القدم، عن حبهم لها    عراء الثريا وعبروا    ووصف الش  ي الـسماء    فمنظرها الساحر ف

  وحـسٍ   رفيـعٍ   تنم عن ذوقٍ   للثريا عدة صورٍ  حشد  ي ةاعقَّبن ز ابراهيم  إف ،يسلب النفوس والعقول  

  : على الصياغة اللغوية واالبتكار والتشبيه حيث يقول وقدرٍةمرهٍف

  ]الكامل[

ا   ي َنْظِمَه بَِّهْت ِف ا ُش َذا الثَُّريَّ ِو   وَآ قَّتِ   َتق ٍر ُش ِد َنْم ْن ِجْل  يَرًة ِم
ْن َوَدٍع مْنظوَم رًة ِم َر   ًةَأْو ُآ ةِ َأْو َثْغ ي ُظْلَم َدا ِف ِسٍم َب   ُمبَت

ضاَء ْن َبْي دُّ َم َرًة َأْو َق ْت َجْه دَِّت   الَح َوٍد َوَتَب ْوٍب َأْس ِت َث ْن َتْح  ِم
ْعتْ   ْد ُرصِِّّّّّّّّّّ ي َق ساِميِر الِت ي   َأْو َآالَم ِةِف وُح ِبَقْلَع ٍة َتل رِِ طاِرق   َظْه

دٍ  ِل ِعق َنظََّم ُدرُُّه أْو ِمث ْد َت ِل   َق ةِ    أْو ِمْث ْن َآْرَم َدا ِم وٍد َب   ُعْنق
َنجٍِّم  دا ِلُم اٍن َب كِل ِلْحي ةِ              أْو َش ْن ُنْقَط ّم ِم ِه آ ٍل ِفي ِت َرْم  ِمْن َتح

رٍَّة مِ أْو ُغ ٍل َأْده ِه َفح ي َوْج ٍة    ِف ِت أْو باَق ْرِجٍس ِلْلُمَنعَّ ْن َن 3 )(ِم
  

سم في الظالم،    النمر، وباللؤلؤ، وبالثغر المتب    فهو يصف نجوم الثريا بالبقع التي تلون جلد       

 وبالغادة البيضاء التي تخمرت باألسود فبان بياضها، وبقطعة الخشب التي رصعتها المـسامير،            

ت بلحيته ذرات الرمل، وبالغرة في       وبالشيخ المسن الذي علق    وعقد الدر المنضد، وعنقود العنب،    

  فالشاعر استقى صوره وتشبيهاته من الحيـاة التـي يحياهـا            باقة زهور النرجس،  بوجه الفحل و  

ويالحظ أن الشعراء أكثروا وصف المظاهر الخارجية الحسية، لـذلك          ومن الواقع الذي يعيشه،     

 في باب العلم    اًة مقدم اعقَّاعر ابن ز  ويعد الش .4)( التي تناسبها من الناحية الخارجية     جاؤوا بالتشابيه 

، وبلغت الثانية قرابـة   وأربعة عشر بيتاًبالنجوم ووصفها، ففي ديوانه قصيدتان بلغت األولى مئةً    
                                                 

  .82، ، نظم العقيان جالل الدين،، والسيوطي35، ، شعر الشهاب المنصوريعباس  دندراوي، قرشي)1(

  .، والشطر األول مكسور من المصدر187، ، ديوانه إبراهيم،اعة ابن زق)2(

  .، والشطر األول من البيت الثاني مكسور172-171،  نفسه)3(

  .88، )القرن الرابع الهجري( ، شعر الطبيعة في األدب المصريالغباري، عوض: ينظر) 4(
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ـ    هاى، تناول في  خر األ  في قصائد المديح والغزل     متناثرةٍ لى جانب أبياتٍ  ، إ مئة بيتٍ  وم  ذكـر نج

ا وصفاتها وآراء الفالسفة والعلماء فيها وعكـست        سمائهالسماء والكواكب واألبراج واألفالك وأ    

ال  من هذه األبيات اليفهمها إ     ن كثيراً ه في الفلك وحساباته، والحقيقة إ     هذه القصائد معرفته وخبرت   

راءة هذه العلوم فيستطيع    العالمون والعارفون بالرموز والمصطلحات الفلكية العلمية ومن أحب ق        

بعض األبيات من قصيدته الثانية التي وصف فيها الكواكـب          وسأذكر   لى ديوان الشاعر،  العودة إ 

تدل على دقة المالحظة والقدرة على سبك        متكاملة األجزاء     فنيةً والنجوم وقدم من خاللها لوحاتٍ    

  :الصور الفنية الجميلة، يقول

  ]الكامل[

ْسَجدٍ     َفالشَّمُس ِمْرآةٌ  ْن َع ْن ِف       1)( َبَدْت ِم ُه ِم ي ُقْرَص ْدُر يْحِك  ضَِّةوالَب
راِقهِ   ْن إْش رِّيُخ ِم ذِلَك الَم بَ    َوآ عَُّتُه َتلََهُّ ى أِش َرِةَتجْل   َجْم

اظرانِ و اِرٌد َيَتن شَتِري وَعط ِة   الُم ُل الَغْيَب وِر وَذا َطوي  َذا ِللظُّه
بَّهُتها  ْد ش رَّاُء ق َرُة الغ ةِ      والزُّْه َدْت َآَمليَح وِم إذا َب ْيَن النُُّج  ب

وِقِهْم   ْن َف يِهمْ  ِم دوُر َعَل ٌل َي ةِ    ُزَح يِّ الرَّْحَم ى َنِب َصلِّ عَل ْت َف  َآُمل
بَّْهُتَها   سَّما َش ي ال َت ِف ْضَرِتي     إنَّ الثَّواِب ي َح ضٍَّة ِف َأزاِهٍر ُمْبي 2 )(ِب

  

 مـن    من ذهب، والقمر قرص    يالحظ القارئ جمال اللوحة وتناسق ألوانها فالشمس مرآةٌ       

 الشاعر المشتري وعطارد    ويشخص،  الجميل يشبه الجمرة الملتهبة   فضة، والمريخ بلونه األحمر     

نسانين يتناظران فيكون الظهور والنصر للمشتري الذي يظهر في السماء أكثـر مـن              فيبدوان إ 

عطارد، أما كوكب الزهرة فيبدو كالفتاة الجميلة التي تفوق النجوم بحسنها، وزحل يعلوها فتكتمل              

  . في حضرتههار البيضاءبنجومها التي تشبه األزالصورة 

ويشبه الشاعر نفسه الفرقدين بالفارسين المتنافسين والمفتخرين بنفسيهما فـوق القطـب            

  :يقول ، لقربهما منهالشمالي

  ]الكامل[

ا  ْيِن َتقاَرن دانِِ َآفاِرَس ِر       َفالفََْرَق ِب الَكبي ْضرِة الُقْط ي َح ِف
ة َ ْ ُ )3(ال

  :األفعى الملتوية، يقولدائري تشبه في شكلها ال ف1)(أما بنات نعش
                                                 

  .3/290، "عسجد"، مادة لسان العرب  جمال الدين،ابن منظور،: ينظرالذهب،:  العسجد)1(

  .180-179،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)2(

  .180،  نفسه)3(
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  ]الكامل[

ةٌ   ٌة َملِويَّ ٍش َحيَّ اُت َنْع ينِ    َفَبن ُب التِّنِّ ةِ )2( وَآواِآ ُل الَحيَّ  3)(ِمث

      ي يدعو لممدوحه بالعز وعلـو     يِزِرقْواستحضر الشعراء النجوم في مديحهم، فالمؤرخ الم

زحل والمشتري والمـريخ     ":ء وهي ارة في مكانتها الرفيعة في السما     الذكر مادامت الكواكب السي   

  : ، يقول4)("والشمس وعطارد والزهرة والقمر

  ]البسيط[

ًدا    ال أَب ى ِللُع ى وَتْرق َت َتْبَق امُ      الِزْل الِك َأْحك سَّبَعِة الَألْف ا داَم ِلل 5 )(م
  

  : ي على الكواكب والنجوم في المرتبة والشرف، يقولاِجوويعلو ممدوح النَّ

  ]الكامل[

ْولًى َع ُهَم سَِّماِك َمَحلُّ ْوَق ال 6 )(َوَغدا َعلََى  َهاِم الَكواِآِب ُمْزِهًرا        ال ف
  

فتملـؤه   فهي تسطع على الكـون       ، في شعر الشعراء    جيد لشمس حضور وكان لوصف ا  

أدرك الشعراء فضلها وعبروا عن ذلك      الحياة الحركة والنشاط والعمل، و     وتبعث في    ء وضيا نوراً

   يِلفي أشعارهم، فابن مك الح ى من المعاني الحربية المشاهدة في واقعه      ي يستعير للشمس معنً   ِوم ،

  : يشن غاراته على عدوه الليل، يقول جيشاًفيجعل أشعتها

  ]الرجز[      

دْ  شَّمَس ق داَح ِإنَّ ال ِه اَألْق ْم َنبِّ ا    ُق دَُّجا غاَراِته يِش ال ى َج نَّْت َعَل  ش
)7(  

 فـي   ، وتبدو رائعـةً    بعدما سترها الليل    األصفر 8)( بلون الورس  وتنطلق الشمس متبرجةً  

  :يوِرصنْ المهابزينتها على الرغم من تجردها من الحلي، يقول الشِّ

  ]البسيط[
                                                                                                                                               

  .546، "نعش"، مادة القاموس المحيط  مجد الدين،، الفيروز أبادي،"سبعة كواكب، أربعة منها نعشٌ، وثالثٌ بنات: " بنات نعش)1(

 .2/242، "تنن"، مادة لسان العربن منظور، جمال الدين، نجم من نجوم السماء له ذنب دقيق أسود يشبه األفعى، ينظر، اب: التنين )2(

  .180، نفسه ابن زقاعة، إبراهيم، )3(

   .1/6لخطط المقريزية، كتاب المواعظ واآلثار بذكر الخطط واآلثار المعروف باالمقريزي، تقي الدين، )4(

   .1/6، نفسه )5(

    .219، دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن، ) 6(

  .51،ديوانه، نقالً عن 419،  العصر المملوكي–تاريخ األدب العربيباشا، عمر موسى، ) 7(

، مادة القاموس المحيطالفيروز أبادي، مجد الدين، :  ينظر أو هو العصفر أو الزعفران، كالسمسم يصبغ به، أصفر نبات:  الورس)8(

  .521، "ورس"
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َسقِ    وشمََّر الصُّبُح ذْيَل اللَّيِل واْنَطَلقتْ      ِع الغََ ْن ُبْرُق اِفَرًة َع اُء س  ُذآ
ةً     َوْرِس راِفَل ي ِرداِء ال ْت ِف َل   َفأْل   وأْقَبل ا عاِط ْن َحاله َسْت ِم ِب

ُق )1(الطُّ

أما الظـل   الممدودة إلى النهر جسراً من الذهب،       الصفراء   أشعتها   نفسهثم يجعل الشاعر  

  :يقول شعاعها،  ألنه ال طاقة له بالتغلب علىساًلفهو يتسلل للنهر مخت

  ]البسيط[

ْسَرها        دَّْت ِج َوالشَّْمُس ِفي النَّْهِر َم
ًا َذَه

لُّ   ْعَي   َوالظِّ ِه َس ْسَعى َعلْي  َي
ق ْت ُ)2(

  :الء المذهب، يقولشعتها بالمفيصور أي واِجالنَّأما 

  ]الكامل[

َشَرْت ُم ْد َن شَّْمُس ق ذهَّبًاَوال ساطًا     الًء ُم ْت ِب ْد َفَرَش َواألْرُض ق
ا ض )3(َأْخ

ويالحظ حـضور الـصور     رض فتنبت الـزرع،    يرميها قوس الغيم على األ     هي أسهم و

  :ةاعقَّ يقول ابن زلحربية بقوة،ا

  ]الكامل[

رَ  شَّمِس الُمني عَُّة ال ُهٌمِةوأِش اِم َفُتْنب     َأْس ْوُس الَغم ا ق ي ِبه  4)(ُتَيْرِم

وشعاعها فوق النيل يشبه الذهب، يقول البدريِكتُشْ الب:                    

  ]مجزوء الكامل[      

دْ   ِل َق ْوَق النِّي شَّمُس ف ذََّهبْ أْل   وال عاعًا َآال ْت ُش  5)(َق

 تقي صـاحبها     مستديرةً ووصف الشعراء الهاالت المستديرة حول الشمس، فبدت أتراساً       

  ]الكامل[:                                          قاعة ز، يقول ابنبات السيوف والرماحضر

راسٌ  االُت َأْت ا اله ا 6)(وَآأنَّم بِّ    لََه ِتداَرِة ُش ي االْس ِةِف 7 )(َهْت ِبِمَجنَّ
  

                                                 
وهي الظلمة، : المرأة التي ال حلي عليها، والطرق، جمع طرقة: ، عاطل458-2/457، المجموعة النبهانية النبهاني، يوسف، )1(

  .813، "طرق " ، ومادة 930،"عطل " ، مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي، مجد الدين، :ينظر

  .2/458، نفسه )2(

  .219، دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن، ) 3(

  .187، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )4(

  .288،  كوكب الروضةالسيوطي، جالل الدين،) 5(

 .6/32، "ترس"، مادة لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين: ات، ينظرما يتوقى المحارب به الضرب:  الترس)6(

  .187، ديوانهبراهيم،  ابن زقاعة، إ)7(
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وربط الشعراء ذكر الفجر بحديثهم عن الشمس، فصوروا انسالخه من الظالم وسـطوع             

بـن محمـد     فالشاعر أحمد    ،1)(ويضع الحدود بين الليل والنهار    نور الصباح الذي يخفي النجوم      

  المعروف بابن عرشَبالرقـي  تعبر عن قدرة شعر هذا العصر على         لطلوع الفجر   يرسم صورةً  اه 

  :والسمو إلى أبعاٍد فنيٍة جميلٍة، ويالحظ على أبياته الرقة والعذوبة في الخيال، يقول

  ]الطويل[

اِترٍ           شَّْعِر َس َن ال ٍل ِم ي َلْي ْسَطعُ         ُيواِصُل ِف ْرِق َي  َفَيْفَضُحِني َفْجٌر ِمَن الَف
ْسِنها  صَّالِة َوُح ًال َآال َك َوْص َدما     َفياَل ْبٍح ِعْن َشاُب ِبُق شَّْمُس ُت ال

ُع )2(َتْطُل

 مـن   زاً مطـرَّ   تلبس ثوباً  غادةًالشمس ساعة الغروب     رفَّظَمبن  اويجعل أحمد بن محمد     

  :الحرير، يقول

  ]الطويل[

اَدةٌ        آَأ رِب غ شَّمِس للغ وَح ال َورَّسِ       نَّ ُجن زٍّ ُم وِب خ ي ث ا ِف 3 )(ُتودُِّعن
  

  علـي وفـا      الشاعر ، يقول قاًشرارها من وجه الممدوح الذي يفوقها إ      والشمس تستمد نو  

  :يِلاِذي الشَِّردنْكَالسَّ

  ]الكامل[

ْشِرقُ       سِنَك ُت َرقُ         الشَّمُس ِمْن َلمعاِن ُح َك أْش  4)(َفَعلى الحِقيَقِة إنَّ َوْجَه

 الراية الحمراء عند انعكاس الشمس في األفـق         لونحمر يحاكي لون الدماء أو    والشفق األ 

ةاعقَّلحظة الغروب، يقول ابن ز:  

  ]الكامل[      

بَّهُتهُ  ِذي ش شَّفِق الَّ رِة ال رَّة    وِبُحم ٍة ُمْحَم دِّما أْو راي ُل ال 5 )( مث
  

 تحف  ملك وهو بين النجوم كأنه      ،والقمر في الليل يبدد الظالم، ويهدي السبيل في السفر        

، هـالالً  و صوروه بدراً اء العصر المملوكي الثاني القمر و     به الكواكب من حوله، وقد تناول شعر      

وتعددت صور البدر في دواوين الشعراء وكتب األدب،        وشبهوا به ممدوحيهم ومزجوه بغزلهم،      
                                                 

  .122، ، دراسات في أدب مصر اإلسالميةتوفيق، زكريا محمد: ينظر) 1(

  .2/138، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، ري بردي، جمال الدين ابن تغ)2(

  .1/231،  عنوان الزمان، البقاعي، برهان الدين)3(

  .233، ديوانهالشاذلي، علي وفا السكندري، ) 4(

  .187،  ديوانهبراهيم، ابن زقاعة، إ)5(
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ول،  شـعراء العـصر المملـوكي األ    إذا ما قيست مع أشعار السابقين، وخاصةً  قليلةً توإن جاء 

رشف الـزالل فـي     "  جمع فيه األشعار التي قيلت في وصف الهالل وسماه         ي ألف كتاباً  ِدفَفالصَّ

 ي في الهالل في رسالته التي سـماها       ِدفَي بعده وجمع أشعار الصَّ    وِطي ثم جاء السُّ   ،"صف الهالل و

 لشعراء هذا العصر وإنمـا      ، ولقد اطلعت عليها فلم أجد أشعاراً      "رصف اآلل في وصف الهالل    "

، ومن الصورالجميلة لـشعراء هـذا       ومن قبلهم  لشعراء العصر المملوكي األول      اًتضمنت أشعار 

 الذي استعار للبدر صورة الملك وللكواكب السيارة حولـه          سكاِنبن م ار صورة فخر الدين     العص

  :، يقولصورة اإلماء الجواري

  ]مجزوء الرجز[

دَّراِري   ي ال دُر ِف نَِّس   والب واِري1)(الُخ  الَج

ماِئهِ  َدى َس ٌك ل هِ    َمْل ي ِإماِئ اُل ِف  2)(َيْخت

  :ار وبجوهر البلور، يقول البدر أيضا بالدين نفسهويشبه الشاعر

  ]مجزوء الرجز[

ارٌ   ِه آث ي َوْجِه ارٌ آَأ   ِف ُه ِدين  نَّ
دَّْيجوِر ي ال شِرُق ِف ورِ    ُي ِة الَبلُّ 3 )(َآجاَم

  

فقـد كـانوا يـصفون       مظاهر من الطبيعة نفـسها،    واستعار الشعراء لوصف الطبيعة     

ـ   مظاهرها من البيئة التي يشاهدونها أو يتعايشون معها، ومن ذلك          راِه وصف إب  يم بـن ـ  ع مر 

 فـي عـرض البحـر،        من الفضة يسير بمحاذاته وصحبه      نهراً ه للبدر الذي تخيل   لشعاع يقاِعالِب

   :يقول

  ]الطويل[

عاَعهُ  ى ُش دَر أْلَق ُت الَب ا َرأْي ا    ولمَّ سَّفيُن ِبن صَر وال ِل ِم ى ِني عَل
َت سْيِرنا سيُر ِب رًا ي ُه نه ضَّةِ    َتخيَّلُت َن الِف ِة   ِم ي لجَّ ضاَء ف  الَبي
َ )4(ال

وظهر البدر لحظة الغروب وقد عكس شعاعه الفضي األبيض على زرقة البحر وكأنـه              

  :يِبلَي الحيِرين الِب الدالءسله لما ظن البحر يريد ابتالعه، يقول ع من الفضة يحمل سيفاً
                                                 

ابن منظور، : ار، ينظر تحت ضوء الشمس في النهالخنس، زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد وهي تخنس أي تستتر) 1(

  .6/72، "خنس"، مادة  لسان العرب،جمال الدين

  .، مخطوط، غير مرقم الصفحات، ديوانه ابن مكانس، فخر الدين)2(

  .4/80، "بلر"، مادة لسان العربابن منظور، جمال الدين، : ، والبلور، نوع من األحجار الكريمة، ينظرنفسه )3(

  .2/84، عنوان الزماني، برهان الدين ،  البقاع)4(
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هِ   ا ِ لُغروِب ا أْن َدن دَر لمَّ ُه أْزَر   أَرى الب ِبَس ِمن َضاوُأل اِء أْبي  ُق الم
ُه  َر راَم الِتقاَم وهََّم أنَّ البح َضا  َت ِه ُمَفضَّ ْيفًا َعلْي ُه َس َسلَّ َل  1)(َف

طبيعة إليصال الصورة    إلى أوصافهم في ال    بين البشر الصراع والتنافس    فقد نقل الشعراء  

  : يقول األبيض بلون الفضة الالمعة،البدر ة نوراعقَّ، ويشبه ابن زبأحسن الحلل

  ]الكامل[

ْسَجدٍ   ْن َع َدْت ِم ْرآٌة َب شَّمُس ِم ضَِّة   فال ْن ِف ُه ِم ي ُقْرَص دُر يْحِك  2)(والب

،  يشكوه اإلنسان من السهاد والسهر      يشكو ما   حائراً ي تائهاً واِجالنَّ ويظهر البدر في شعر   

  :يقول

  ]الكامل[

َزلْ  ْم َي سُّهاُد فَل ُه ال دُر الزَم شْ    والب ِل ي ي اللَّْي ًرا ِف ًا ُمتحيِّ 3 )(ِكي تاِئه
  

ومن صورهم في الهالل تشبيهه بالزورق وهي من الصور التراثية التي استعاروها من             

 مجرة الديجور بنهر الفـضة والهـالل        ي واصفاً ِملِيشْبن محمد بن صالح اإل    يقول أحمد   ،  القدماء

  :بالزورق الذهبي، يقول

   ]الكامل[

ًا ُه ُمتنعِّم ٍل ِبتُّ اُربَّ لي رَِّدْب   ي ِل الُخ ْيَن وْص ؤوِس وب  َين الُك
ِه دَّيجوِر ُدوَن ِهالِل رَُّة ال ْيٌن   وَمج ٌر ُلَج ْسَجِدنه ِه َزْوَرُق َع  4)( ِفي

  فجاءتها ، لمحبوبته جعل النجوم عاشقةً  ي غزله بالوصف عندما ي    يِناِممويمزج أبو بكر الدَّ   

  ]الطويل    [          :تسري في الليل وظهر الهالل وسطها كالزورق، يقول

أنَّ راتِ َآ وَم الزَّاِه ِرَها ب النُّج َشُق   أْس ِة َتْع ْدَر الَمالَح ا ب ْسِنَك ي  ِلُح
دَُّجى  ي ال ْسِري ِف َك ت فجاَءت
ا

رَِّة    ِر الَمَج ي َنْه َو ِف َدا َوْه غ
َُق ْ )5(َز                                                  هالُلَه

  .12/133، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  ابن تغري بردي، جمال الدين)1(

  .179،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)2(

  .، البيت غير موجود في الديوان426، تأهيل الغريب النواجي، شمس الدين، )3(

  .1/205، مانعنوان الز البقاعي، برهان الدين، )4(

  . 119 ،، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً السراحنة، سارة)5(
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ء، فالشاعر   على عادة الشعراء القدما     للهالل جرياً  واعتاد الشعراء على جمع عدة صورٍ     

 ، والهـالل  لى وصف الليـل    في المديح تخلص من خاللها إ      م أرجوزةً  ينظ سكاِن م بنا يِن الد رخْفَ

  :يقول في أكثر من عشرين تشبيهاً،، عاني فيها للهالل حشداً متوالياًوحشد الم

  ] المزدوجالرجز[

ة  ْن لْيل ا ِم ا ِطيَبه ٌة   ي ا َطويَل ْو َأنَّه  َل
صاُر اعاُتها ِق وارُ    س ا َأْن  وُآُله
الُل ا الِه َدا ِبه اُل   َب ُه الَجم  ُيَزيُِّن
ةِ   ِب الَغماَم ن جاِن ِة1)(بَِّآالُح   ِم ي الَعماَم   ِف
سِّراجِ  ِة ال اِج   وَلْمع ي الزُّج صَّدِع ِف  وال
رآِة ِب الِم الِة   وجاِن ي الَف ِل ِف  والنَّع
ُؤِس ِشفاِه اَألْآ وَّسِ    أو َآ ِب الُمَق  والحاِج
ى يَن وَف ُه ح ُت ل ا   قل ي واْنَعَطَف  وَرقَّ ِل
َوجٍ   ْدٍن أْع ْصِن ل دُّْمُلجِ    آالُغ خِّ أو آال  والَف
النُّونِ  ًا َآ ونِ    ُمَعرَّق ِة الُعْرُج  َوَهيَئ
اِر فَوَة اَألْقَم ا ص وارِ     ي َدَأ األْن ا َمْب  ي

ْن   ا َم اِآيي ْةُيح ةْ    2)( الَقَتَب َة الُمْنَتَقَب  والَقْيَن
سِّباَحِة ِةوالظُّ   وَزوَرِق ال ي التُّفَّاَح ِر ِف  ف
بْ   يَن َوَث ُه ِح ا َل بْ    فَي ْن َذَه ْرٍج ِم وُس َس  َقْرُب

ِل األْع اِرأو ِمْنَج سِّوارِ    م سَمِة ال  أو ِق
اِئِر ا للطَّ اِفرِ     أو ِمْخَلًب ِل الح ل نع  3)(أو ِمث

نظمه في وصف الهالل، فالـشاعر      ة   بنص شعري سابق البن نبات     ولهذه القصيدة عالقةٌ  

ة، فتشبيه الهالل بالنعل والنون وشفة الكأس والحاجب والـزورق          اتَب من صور ابن نُ    اقتبس كثيراً 

     مشترك بين النصين، وتشبيه الهالل بالعرجون فيه        والمنجل ونصف السوار ومخلب الطائر قاسم  
                                                 

  .67، "حبب " ، مادة القاموس المحيطالفيروزأبادي، مجد الدين، : الجرة الضخمة، ينظر: لحبا 1)(

 .113، "قتب"ة ، مادالقاموس المحيطالفيروز آبادي، مجد الدين، : اإلكاف الذي يشد على ظهر البعير، ينظر:  القتبة)2(

  .،غير مرقم الصفحات، ديوانه ابن مكانس، فخر الدين)3(
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ا بقية المعـاني فـي      أم ،1)()ازِلَ حتَّى عاد كَـالْعُرْجُونِ الْقَـدِيمِ      والْقَمر قَدرْ�َاهُ من  (نظر إلى اآلية الكريمة     

  : حيث يقول2)(ةاتَببن نُال القصيدة فتوجد في نصٍّ

  ]البسيط[

َأ دهِ نَّ ِهآ ي َي ِد ف ورُ         الَل العي ِج األضداِد موت ى ُمه  قوٌس عل
م سَّما له سُر ال دَُّه ن ٌب م ذعوُ     أو مخل ُه م ٍب من ائِر قل لُّ ط  رفُك
فٌ    وم ُمنعِط صاِد الق ٌل بح   النَّْصليِن َمطُرورُ  أو خنجٌر ُمرهفُ     أو منج

هِ  عأو ن ي هديَِّت اَدت ف ٍر أج اديرُ      ُل تب وَب المق ِن أي واِد اب ى ج  إل
ِر ُع الظُّه ي الظالِم أو راآ  شكرًا ف

عل
سَّما واألرِض       ي ال ضُلُه ف ْن ف م

ُ ْشك ِد ُد ُمْنح ه الغي اء في  حيُث الدُّجى آعباِب البحِر مْسجورُ      رًا أو زورٌق ج
ةً    أِس مائل فًة للك ل ش ذُآُور    أو ال فق يَش م يَش إنَّ الع َذآُِّر الع  ت
ُه  اَم يْطَرُح واٍر ق صُف ِس يرُ       أو ال فِن  3)(آفُّ الدُّجى حين عمَّتُه التَّباِش

 أشعارهم وإن اختلفـت     وهكذا فإن الشعراء قد استفادوا من معاني السابقين ووظفوها في         

  . في الشكل والصياغة واألسلوب

  الغيم والمطر: ثالثًا

بها عنهم وترسل حبات المطر     تأمل الشعراء السماء في فصل الشتاء فشاهدوا الغيوم تحج        

  أخـضر  فتسقيها وتحيك لها نـسيجاً     ،ياضئ المتتابعة على الجبال والوديان والسهول والر      ِلكالآل

 مزجوهـا    جميلةٍ بحمرتها وصفرتها وبياضها، فرسموا ذلك كله في لوحاتٍ        تزينه األزهار    جميالً

وعـن إدراكهـم     عن حبهم وإعجابهم بالطبيعة وروعتها،       بمشاعرهم وأحاسيسهم فجاءت معبرةً   

ة يسبح اهللا الذي أنشأ السحب وبسطها       اعقَّفالشاعر ابن ز  ألهمية المطر على الحياة والمخلوقات،      

هـا فكانـت     األنهار واخضرت األرض بزروعهـا وأزهار      تْرها فج فأرسلت خيرات في السماء   

                                                          :الحدائق والرياض، يقول

  ]الكامل[                                                                          

                                                 
  .39، آية  يس سورة )1(

  .165-164، ابن مكانس والشعر في عصر المماليك، جاد الرب، إبراهيم الدسوقي:  ينظر)2(

  .186، ديوانه ابن نباتة، جمال الدين، )3(
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هِ  اَد برزِق َر الِعب ْن غَم بحاَن َم ْدَرِةب   ُس وِقِهْم ِبالُق ْن ف َوا ِم  َسَط اله
َأْمَطَرْت اِل َف سُّْحِب الثِّق اَر لل ِة   وأش اِه ِبِحْكَم اِبيُع الِمي َرْت َين  وَج
َرتْ     اِت وأْزَه َت النَّب ا َمْي ا ِبه ةِ        أحَي 1 )(ِبَحداِئٍق ِهَي ِفي الرِّياِض ِبَبْهَج

  

  عسكريةً ةًنية، فيستعير للسحب صور   ويرسم الشاعر نفسه السحاب بأبعاده الحركية واللو      

به تجمعها   تتتابع بألوانها البيضاء والسوداء التي تحاكي ألوان الغيوم، ثم يش          ويجعلها كتائب مقاتلةً  

  :يقول ،وتراكمها بصورة الخيمة

  ]الكامل[

َسناِجقٍ  ا َآ سَّحاُب فِإنَّه ا ال ةِ    أمَّ اِل الَخْيَم وٍد أْو ِمث يٍض َوُس  2)(ِب

 عاشقا أحرقت نار الحب     ا الصفات اإلنسانية عندما اتخذ منه     ي على الغيوم  واِجويخلع النَّ 

ـ   كالمط غزاٍر ثنان يبكيان مصابهما بدموعٍ   ر اال  ثكلى أصيبت بابنها، فظه    أو امرأةً جوفه،    ذير ال

  : في الشعر العربي، يقول، وتشبيه الدموع بالمطر قديمتخلله البرق فسالت على الرياض

  ]الطويل[

يَّ ٍقخِليل ة َعاِش زِن ُمقَل ْل ِللُم  أِم النَّاُر في أحشاِئِه َوْهَو ال َيدِري          ه
دٍ        يَبْت ِبواِح ى ُأِص رِ          َسحاٌب َحَكى َثْكَل ى قب  فعاَجت َلُه نْحَو الرِّياِض عَل
َحتْ  دوٍد َتَوشَّ ي ُخ ًا ِف ِرُق َدمع 3 )( ِمَن التِّْبرِ  ها ِبالَبرِق طْرزاً  اِرُفَمط   ُترق

  

  :، يقول في حلتها الدكناء مختالةً السحب فتظهر فتاةًيوِرصنْ المابهويشخص الشَّ

  ]الكامل[

ِسيِمها      اءِ    والسُّْحُب تْخطُر ِفي ُذيوِل َن ٍة َدْآن ي ُحلَّ ًة ِف 4 )(ُمختال
  

  :يقول صورة المرأة المرضع ومن النبات صورة الجنين،  منلغيومة صورته لجَّتخذ ابن ِحوا

  ]البسيط[

زاُل ُعهُ   وال ي ِت ُترِض يُن النَّب َشا      َجن ي َأْح ْزِن ِف ُل الُم َحواِم
َا اض )5(َأ                                                  

  .191، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )1(

  .187، نفسه) 2(

  .377،  النواجي الديندراسة شعر شمس عبد الهادي، حسن، )3(

  .1/170،  المجموعة النبهانيةيوسف،،  النبهاني)4(

  .، البيت غير موجود في الديوان388، ثمرات األوراقالحموي، ابن حجة، ) 5(
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  ِلورسم ابن ميك الح ي للسحاب صورة المرأة الحائكة وقـد خاطـت ثوبـاً حريريـاً             ِوم

  :مطرزاً، يقول

  ]الطويل[

سََّحاِب     ِدي ال ا َأْي ْت َلَه َوَحاَآ
ا ف )1(َطا

ا األ    ْد َدبََّجْتَه َعًة َق ُرُمَوشَّ 2 )(َزاِه
  

 بـذكر أثرهـا      من األحيان مقترناً   وجاء حديث الشعراء عن السحب واألمطار في كثيرٍ       

 لمـا   ، وهذا انعكاس نفسيٌّ   فسقوط األمطار يحيي األرض ويجعلها خضراء جميلةً      ،  على األرض 

 يـكِ ِلواألحياء، يقـول ابـن م     أهمية األمطار وفضلها على الحياة      من  ترسخ في وعي الشعراء     

الحي في إحياء المطر لألرض وجلب الربيع لهاِوم:  

  ]الكامل[

ا    َد َمماِته ُع األْرَض بْع ا الرَّبي ا      أحَي وُد َنباِته ِر ُع َسْكِب الَقْط ال ِب  وَح
ْد        اِض َوق َوَسَرى النَِّسيُم َعَلى الرِّي

أَت
َها        ُي   ْن َأْنفاِس َب ِم َك الطِّي  3)(هِدي ِإلْي

خرى، فيصف السحب بالحائك الماهر الـذي أتقـن         د أ وهو يكرر هذا المعنى في قصائ     

 مـن الـشاعر      للرياض التي فرحت وضحكت، وما فرحها إال فرح         مطرزةٍ  سندسيةٍ حياكة حللٍ 

  :أسقطه عليها، يقول

  ]البسيط[

َدتْ     صوُن َغ َك الُغ ا       وِمْن َآماِئِمها ِتل ْن أعاِليه ارًا ِم ا ِنث ي َعلْين  ُتلِق
ا مِ  ْت ِبه سُّْحُب حاَآ ْنُدٍس وال ْن ُس

ًال ا        َُل اَت ِبه  وُمرِسُل الغْيِث قْد حلَّ النَّب
يَها    ْت َحواِش ْد َرقَّ ِي َق ُة الَوْش  بِديع
ا     ي َنواِحيه كبًا ِف لُّ َس ُر َيْنَه  والَقط

رتْ  ْد َنَث دَّمِع ق لِّ ُدرُّ ال يُن الطَّ ْن    وَأْع ًا ِم ْضحُك ُعْجب رَّوُض ي وال
ا َ اآ )4(َت

السمعية للمطر من خالل تشبيه صوته وهو يسقط على األرض بصوت        وبرزت الصورة   

بن إياس الحنفياف، يقول محمد نقر األنامل على الد:  

  ]الطويل[

َو لٍ وِلل ِع َأناِم راٌن َآوْق اِض      ْدِق َنْق ى َدفِّ أْوراِق الرِّي عَل
ُ َ شا )5(ُت                                                  

  .9/220، "طرف"، مادة لسان العربأردية من الخز، ينظر ابن منظور، جمال الدين ، :  المطارف)1(

  . 62، نقال عن ديوانه، 409، ، )العصر المملوكي(تاريخ األدب العربي باشا، عمر موسى، )2(

  .51، ديوانه، نقال عن 418 نفسه )3(

  . 87-86، ديوانهنقال عن ، 420، نفسه) 4(

  . 273، نزهة األمم في العجائب والحكممحمد، ،  ابن إياس الحنفي)5(
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قَّويصفه ابن زيقولة بالعرق الذي يسيل غزيراًاع ، :  

  ]املالك[

وا  ُه الَه يِم َيرفُع ُل الَغ ُع ِمث وَّةِ     والنَّق سيَل ِبُق َرٍق َي ْن َع ُر ِم 1 )(َوالَقط
  

كالعقـد المنـضد    ويشبه الشاعر األوحد المفنن المطر بالآللئ التي نظمـت فأصـبحت            

  :بالجواهر، يقول

  ]الطويل[

ًا سَّحاِب آللئ ِدي ال رْت أي ْد نَث َد ُدرٍّ مُ    وَق َصاَرْت ِعق َن ف ضَِّدُنِظم  2)(َن

 ، فجعلـه من مجـالس الخمـر  لسحاب صورته ل رفَّظَمبن ا الشاعر أحمد بن محمد  أخذو

  :، يقولنباتات الروض ندماءجعل واً، ساقي

  ]الطويل[

ونَ   سَّحاَب الُج َأنَّ ال اٍق )3(َآ  َس
ٌ ُ

اِض    ْرِب الرِّي ى َش وُف َعَل َيُط
ُ )4(َأْآ

الدعاء للمعاهد الدارسة واألطالل البالية، دعـا الـشعراء          على عادة القدماء في      وجرياً

  :ياِجولألماكن التي أحبوها بالسقيا داللة على تعلقهم بها وتمني الخير لها، يقول النّ

  ]الطويل[

اِزلٌ   ا َوَمن ا الَحي ُد َحيَّاه اِزُل   َمعاِه ِقيَن َمن وِب الَعاِش ي ُقل ا ِف  5)(َله

 من الشاعر علـى المفقـود، ألن    نفسي، وفي ذلك إسقاطٌ   كما دعوا لقبور أحبابهم بالسقيا    

 للحياة، وفي سقيا   الماء رمز   قبره إحياء     لذكراه، يقول ابن ح جر الع ي فـي نهايـة قـصيدةٍ      الِنقَس 

  :رثائيٍة

  ]الوافر[                                                                                        

ِه ينٍ  َعَلي لَّ ِح ي آ الُم ربِّ ي       س ا ُيالِق ا ِفيم ِه الرِّض  ُيالِقي
واِدي    ْحُب الغ دُه ُس قْت لْح اقِ    َوأْس ْت ذاُت انِطب ي َهم 6 )(إذا تْهِم
  

                                                 
  . 187، ديوانه، إبراهيم،  ابن زقاعة)1(

  .1/131، عنوان الزمان البقاعي، برهان الدين ، )2(

  .1070،"جون " ، مادة القاموس المحيطاللون األبيض واألسود، ينظر، الفيروزآبادي، مجد الدين، : الجون )3(

  .1/237، نفسه )4(

  .157، ، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن)5(

  .321-320، ه، ديوانالعسقالني، ابن حجر) 6(
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 ومزج الشعراء مدحهم بوصف الطبيعة، وشبهوا الممدوح بالغيث، وجعلوه يعلو في كثيرٍ           

 يساوي شيئا من عطاء الممدوح وكرمه،       من األحيان على مظاهر الطبيعة، فالغيث مهما غزر ال        

ِليقول ابن ميكالح يِوم:  

  ]البسيط[

ا    : قالوا ورِ     ُهَو الغْيُث والتَّْفريُق بْينُهم ن ن اٍر وِم ن ن ُهُر ِم َوا وأش  أْض
هُ      حَّ واِبُل حَّ أْو إن َس ُث إن َش زورِ       الغي ُر َمْن اُه غْي ذا َعط ْزٌر وَه 1 )(ن
  

 التي اضطرتهم الظروف لالبتعاد عنها، فدعوا لها بـالخير          واشتاق الشعراء إلى بالدهم   

فحن إليهـا   " فارق بلده دمياط،     ييِزِرقْين الم  الد يِق فتَ والسقيا، ألنها تعيش في نفوسهم ووجدانهم،     

  :، يقول2)("واستسقى لها المطر، ورق شعره رقة الذكرى، وعذب عذوبة الحياة

  ]الطويل[

دِ     وَحيَّا َسَقى عْهَد ِدمياطٍ   ْن َعه ى  "   ُه ِم دًا عَل راُه وْج ي ِذآ ْد زاَدِن فَق
د ْ")3(

حاُبها  ْسِقي َس واُء ي ِت األن ة     وال َزال سِنها جنَّ ْن ُح ت ِم ارًا َحَك ِدي
د )4(الُخل

 لعلـي بـن     ٍز من بيتين هي عبارة عن لغ       شعرهم عن الثلج، سوى مقطوعةٍ     ولم أجد في  

محمد الحِفكَصيقولي ،:  

  ]زمجزوء الرج[

هُ   ِذي ألَغزُت ُم الَّ بِ    اس راَر اللََّه ي َش  ُيطِف
َصحَّفاً    ُه ُم ِب   َمقلوُب ي َحَل ُه ِف 5 )(َوَجْدُت
  

  البرق والرعد: ً ارابع

البرق والرعد صنوان وظهورهما يكون في وقت واحد، األول تدركه األبصار، والثاني            

، وكان نصيب البرق    ء في هذا العصر   هما الشعرا  وقد وصف   وهما يسبقان المطر،   تتلقفه األسماع، 

 الجمالي عند رؤيته أوقع في النفس من تأثير الرعد الـذي            بر، وربما يعود ذلك إلى أن تأثيره      أك

الشعراء أحبتهم وديارهم كلما لمع البـرق مـن حمـاهم           وذكر  . في النفوس  يبعث الرعب أحياناً  
                                                 

  .30-28، ديوانه، نقال عن 407، )العصر المملوكي(تاريخ األدب العربي،  باشا، عمر موسى، )1(

  .324، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي األيوبي، ياسين، )2(

،  أبو الفرجاألصفهاني،: ، ينظر"أال يا صبا نجد متى هجت من نجد "  هذا الشطر مضمن من شعر ابن الدمينة وصدره،) 3(

  .17/56،األغاني

  .1/224، عتبار، كتاب المواعظ واالالمقريزي، تقي الدين) 4(

  .1/265، ، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي، نجم الدين) 5(
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البرق تثيـر   لتي قضوها هناك، فرؤية      وإلى أيامهم الجميلة ا    هدهم، فحنوا لها واشتاقوا إليها    ومعا

       ِسِدقْأشجان إبراهيم بن محمد بن أبي شريف الموأشواقه، فتنفعل نفسه باألسى وتفيض أدمعـه،        ي 

  : يقول

  ]البسيط[

ًا ِبَأ مُت بْرق ا ِش دام شَّاِم َب اِء ال صُُّعَدا     ْرج واِقَي ال ن أْش سُت ِم  ِإالَّ تنفَّ
ِسي     ْن َن رًا ِم َمْمُت َعِبي دَ      ِمُكْمَوال َش ِه َآَم ِضي ِب َأْن َأْق َضْيُت ِب 1 )(ِإّال َق
  

وشبه الشعراء لمعان البرق وامتداده الطولي في األفق بالسيف، وقد ألح الشعراء علـى              

، ويـصوره   ة يصفه بالنار التي توقد من مقـداحٍ       اعقَّفابن ز ، كما شبهوه بالنار،     هذا المعنى كثيراً  

  :، يقولضرم في المغارب ناراًيوفاً، وأبالمقاتل الذي سل على المشارق س

  ]الوافر[

اً   ُروَن وْهن ْن َحب رٌق الَح ِم ِتعاَرا      وب ْسَتِعُر اْس اِر َت ِل النَّ  آِمث
ارٍ    داُح ن اَدُه ِمق َأنَّ ِزَن راَرا       آ ي َش دَُّجى َيْرِم ِه ال ي َوج  َفِف
يوفاً    شاِرِقِه ُس ى َم لَّ َعَل هُ    َوَس اِرِب ِمْن ي الَمغ َرَم ِف ارًاوأْض  2)( ن

  :، يقول محارب، وكأن البرق رجٌل على الظلماءّل س أخر سيفاًويصوره في بيٍت

  ]السريع[

ِضهِ    ْن َوْم ًا الَح ِم بَّْهُت َلْمع لَّهُ      َش ْد َس اِء َق ى الظَّْلم ْيفًا َعَل 3 )(َس
  

 ي سـيوفٌ  واِجلنَّتالية للبرق، فهو في صورة  ا       الق  الصور  من استحضار  وأكثر الشعراء 

  :، يقولس العبادو على رؤ مسلولةٌدةٌحا

  ]الطويل[

َصاُلَها           وَما ِلُسيوِف الَبْرِق ُحدَّْت َوُأْرِهَفتْ     اِم ِن اِم اَألن ى َه  4)(َوُسلَّْت َعَل

 فـي   – صلى اهللا عليه وسلم      - وجه النبي محمد   يوِرصنْهاب الم ذكر الشِّ  البرق ي  انولمع

  :يقول ح،يلى المدحسن التخلص من الوصف إ

  ]الكامل[
                                                 

  . 1/104، ، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي، نجم الدين )1(

  . 102-101، ديوانه، إبراهيم،  ابن زقاعة)2(

  .124 نفسه) 3(

  .814، ، شمس الدين، تأهيل الغريب، والنواجي245، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن، )4(
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ِسيِمها      اءِ    َوالسُّْحُب َتْخُطُر ِفي ُذُيوِل َن ٍة َدْآن ي ُحلَّ ًة ِف 1 )(ُمْختاَل
  

دٍ    ياَء ُمَحمَّ َذِآُرنا ضِِِ ْرُق ُي ُصوِص      َوالَب َوَرى الَمْخ ِف ال َآه
ا ْ )2(اإل

ـ    والصالة عليه كلما لمع    للنبي  وكثر في خواتيم قصائد المديح النبوي الدعاء         ي  البرق ف

  :ياِجوالجو والح، يقول النَّ

  ]الطويل[

ارِِقٌ   ا الَح ب ِه م الُة اللَّ ِه َص ةٍ           َعَلي حْيرًا ِبَمكَّ َع الحاِدي ُس  3)(وما لْعَل

 ابـن   ، فهما متالزمان ينشآن معا، يقـول      عراء حديثهم عن البرق بذكر الرعد     ربط الش و

قَّزالحربصوات الطبول التي تقرع في  زمجرة الرعد بأمشبهاًة اع:  

  ]الكامل[

وَِّرتْ      4 )(والَبرُق َيْلَمُع ِشْبَه َسْيٍف ُمْصَلتِ       والرَّْعُد ِشْبُه ُطُبوِل َحْرٍب ُص
  

  :، يقول على أحشائه تكرالرعد خيوالًي اِجوويجعل النّ

  ]الطويل[

ى     رَّْت عل ِد َآ وِل الرَّع اِ لُخي وم
شا َ ال

شوِق      ِب الَم ي قل اَق ِف ا َض أم
ا اُله َ)5(

، فهو يستعير لصوته صورة زئير األسـد،         فريدةً ي للبرق صورةً  يِنماِمم أبو بكر الدَّ   رسو

ويوري بلفظة األسد التي تعني أيضا أحد أبراج السماء، ويجعله يفترس الشمس ويخرج لـسانه               

  وفي أبيات الشاعر توجيـه بأسـماء النجـوم،          إلى البرق وامتداده في السماء،      في إشارةٍ  متلمظاً

  :يقول

  ]كاملال[

هُ     َل َدْمَع اُف أرَس ا الَوآَّ اُء الَحي ِد        م سَّحاِب ق ِل ال ْن َخَل ْرُق ِم والَب
الَتَظ ْت روِج َتَحجََّب ُد الُب ي ُأُس ذا وِف ا         ه  شمُس السَّماء َوَقْد َأَبْت أْن ُتْلَحَظ

ا األ َرهُ وآأنََّم تطاَب زِئي ُد اْس ا     َس ٍق وزاَد تغيَُّظ ْن َحَن ِد ِم  بالرَّع
                                                 

  .13/157، "دكن"، مادة لسان العربابن منظور، جمال الدين ، : اللون الضارب إلى السواد، ينظر:  الدكناء)1(

  .1/170، المجموعة النبهانيةيوسف، ،  النبهاني)2(

  .98، المطالع الشمسيةالنواجي، شمس الدين، ، 33، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن، )3(

  .187،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)4(

  .245، دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن، ) 5(
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ةً  وَآ َة بْغت َرس الَغزاَل ُه اْفَت ا           أنَّ َف تلمَّظ ْرِق آي  1)(فانُظْر ِلساَن الب

  الرياح: خامسًا
الرياح من الظواهر الطبيعية التي وصفها شعراء العصر، فهي تسوق المـزن وتـسقي              

يقول  ،بحر، وتحمل عبق الرياض والزهور إلى الشعراء       وتدفع المراكب واألساطيل في ال     البالد،

لـى قبـر    اإلبل الـسريعة إ   بسير  مشبهاً سيرها   تسوق المزن   التي حاالريي   ف يوِرصنْ الم بهاالشِّ

  : اهللا عليه وسلمالممدوح صلى

  ]البسيط[

َحاِئِبها        ن َس ًا ِم ُصوَص   والرِّيُح تحُدو ِرآاب سَّيِر  َمْخ ُروِب ال ْن ُض ًة ِم
َنق )2(ال

ُدها  شَّْوُق قاِئ ٌب وال ا ُنُج رِ    آأنََّه ى َض ْضِل  إل يِم الَف يِح َعِظ
ق )3(الُخُل

  :ةاعقَّيقول ابن ز وهي أيضا تسوق السفن في البحر وتوجهها،

  ]الخفيف[

ِفيَنِتِهمْ     ي َس َك ِف ي ِفي دَّ ِل رِّيحِ     ُع ي ال وَن ِف ْم ُيقِلع  4)(ُآلُُّه

ـ هم، فـابن ح   لى أحبابهم وأرض  لونه أشواقهم إ   يحم تخذ الشعراء من الريح رسوالً    وا جر 

العالتي تـسكن بيتـه وهـي        لى روحه مصر، فيرسل سالمه إ   لى وطنه الغالي    يتشوق إ ي  الِنقَس 

وأن توصل عهده في     عنهاخفاء سقمه وسهده     أن تسامحه ويوصي الريح بإ     هامن، ويطلب   زوجته

  :يقول ، إليهاالحب والوفاء

  ]الطويل[                                                                                       

ي     ِه َبلِِّغ رِّيِح ِباللَّ َسماِت ال ا َن ي    في ِة ِف ي الُمِقيَم ى ُروِح الِمي عَل َس
ا ا ي ِبمناِمه ساِمْح ُمْقلِت ِليها ُت ا            َس ْن َطْيِفه ِل ِم ِب الوْص ِلتْحَظى بِِِِطي

َّا ال ُسوُؤها      َهِر   وال ُتْخِبِريها َعْن َسقاِمي َي َي  وال َس اِقي َوال دْمِع ي الب
ا ال ا  ِد ُحبِّه ى َعْه ي َعَل ا ِإنِّ وِلي َله فاِري         َوُق 5 )(ُمقيٌم وإْن لْم ُتْطَو ُشقَُّة أْس

  
                                                 

  . 114 ،أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداًالسراحنة، سارة، ) 1(

 .10/274، "عنق"، مادة لسان العربابن منظور، جمال الدين ، : ضرب من سير اإلبل، ينظر: لعنق ا)2(

  .458/ 2، المجموعة النبهانيةيوسف، ،  النبهاني)3(

  .122، ديوانهابن زقاعة، إبراهيم، ) 4(

  .182، ديوانهالعسقالني، ابن حجر، ) 5(
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عن الرياض ووصفها، فهم يـذكرون الروضـة         في حديثهم    وذكر الشعراء الرياح كثيراً   

 حاسيسه النفـسية علـى روضـةٍ      أ ي يسقط   ِوم الح يِكِل، فابن م   فيها رياحالوأزهارها ومياهها و  

 يتشارك مع الطير في صنع هذا الجو الموسيقي        يشبب بالعيدان و    إنساناًً اويشخص الرياح ويجعله  

  :الجميل الذي تحياه الروضة، يقول

  ]البسيط[

ِر   ُي الَقْط رَّوِض وْش ُة ال َوَوْجن
ا َ َّ

ُد   دِّ َتْوِرُي ي الَخ ا ِف دْت َوَله ا َب  لمَّ
َربِ      َوالرِّيُح ش   ْن َط داِن ِم  1)(والطَّْيُر ُيطِرُب ماال ُيْطِرُب الُعودُ       بََّب ِبالِعي

،  مزجهمـا بالوصـف المعنـوي       صورتين جميلتين للرياح   يوِرصنْ الم هابويرسم الشِّ 

        والمدقق لهما يالحظ روعة التشبيه حين يجعل رياح الص ثم  ينقل أسرار الروض ويفشيه،      اماًبا نم

  : تسعى للشفاء برقية الحمائم على أغصانها، يقول الرياض عليلةًح فيا الرييصور

  ]الكامل[

صَّبا         ُام ال رَّوِض نمَّ ِسرِّ ال اءِ     َوَوَشى ِب ى األْحي ِه عَل وُف ِب دا يُط  وَغ
ةٌ        اِض َعِليَل ْرِش الرِّي اءِ    والرِّيُح ِفي ُف ِة الَوْرق شِّفاَء ِبُرْقي و ال  2)(تْرُج

اً ال   خفي اً، أو صوت   يناجي حبيبه   صوت محبٍّ  لغصون يحاكي العذب بين ا  ح  اوصوت الري 

  :رفَّظَبن ماحمد بن محمد  مضمونه، يقول الشاعر أ يفهم السامعيكاد

  ]الطويل[

ُصوِنهِ    ْيَن ُغ رِّيِح ب أنَّ َدِويَّ ال َوُس   آ ديٌث ُمَوْس بٍّ أْو َح داُء ُمِح 3 )(ِن
  

، وتحيي الميت من حسن رائحتهـا      األرجاء بطيب الزهور العطرة،       الشمال تعبق  حاريو

  ]البسيط[                                                           :يوِرصنْهاب الميقول الشِّ

ى         شَّماِل َعَل ُح ال ا ِري اِخ   وأْسَبلْت ذْيَله ْسَجِد    4)(ًارَمب ْن َع ِنَعت ِم ُص
ْ َّ َذا  َب َش اُء ِطي ِت األْرج ى تأرََّج ا    َوأ   حتَّ ْن ِريِحه ا ِم َشَرْت َمْيَته ْن
َط )5(ال                                                  

  .30، ديوانه، نقال عن 418، )مملوكيالعصر ال(تاريخ األدب العربي  باشا، عمر موسى، )1(

  .1/169، المجموعة النبهانيةيوسف، ،  النبهاني)2(

، )الَِّذي ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس( :، والشطر الثاني إشارة إلى قوله تعالى226 /1، عنوان الزمان البقاعي، برهان الدين ، )3(

  .5 آية سورة الناس

  .313، "بخر"، مادة القاموس المحيط  مجد الدين،ائحة الطيبة، ينظر الفيروز آبادي،المباخر، ما يتبخر به والر) 4(

  .229-2/228، المجموعة النبهانية النبهاني، يوسف، )5(
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 هاب الـشِّ   للمحـل، يقـول     مميتـةً  أمواج البحر فتبدو هذه األمواج سيوفاً     والرياح تنثر   

نْالموِرصي:  

  ]البسيط[

َأ رِّيحُ آ ُه وال ُشُرهانَّ أْمواَج ُولُ        تْن ُل َمقُت ا الَمْح واِرٌم ِبُظباه  1)(َص

يقولح بالزردالغدير وقد جعدته الري صفحة ااِرطَّويشبه ابن الع ، :  

  ]الخفيف[

ْت ِشيِّ َفحاَآ رِّيُح ِبالَع ِت ال َك ِج َزَردًا   هبَّ ِدِير ناِهي ْةِللغ  2)(نَّ

عن معاناتهم في الشوق والبعد عن الـديار         للحديث   ح موضوعاً اواتخذ الشعراء من الري   

  واألحبة، فابن حِرج قَالِنيسح مع أنه قد أثقله الـضعف       اخف من الري   يرى أن جسمه أصبح أ      الع

  :  بين الخفة والثقل التي ضمنها صورته، يقولفي مطابقٍة

  ]البسيط[

ِة     رِّيِح العِليَل َن ال فُّ ِم ْسِمي َأَخ ِج
ْ َ

ي       اَد َيْقُتُلِن َضعٍف آ ُت ِب ي َثُقْل  3)(أنِّ

 في كلمـة    ياً مور ح للحديث عن همومه ومعاناته، كقول الشاعر      اومنهم من استوقف الري   

  ]مجزوء الهزج[                                                                        :روحي

رِّيِح ْسَمَة ال ا َن ي   أال ي ِديِك تْبِريِح ي ُأْب  ِقِف

ْسِمي  ن ِج ْرِك َع ي ُأْخِب لْ   ِقِف ْئِت أُق ي وِإْن ِش 4 )(روِح
  

بـن  اللهجاء والشكوى، فالشاعر محمد بن محمد        ومن الشعراء من اتخذ الريح موضوعاً     

مشَكْباروأال يـضيع شـكواه     ويدعوه أن يكشف عنه أذاهـا     لريح وأثرها عليه إلى اهللا       يشكو ا  اه  ،

  :يقول

  ]الكامل[

ي   َعَف ُبنَيِت رِّيَح أْض ا ربِّ ِإنَّ ال ي    ي ي تْبَرَيح رَّ ِب رَّها وأَض  فأَض
ي   ُه َعنِّ ْضِلِك َآْرَب ِشْف ِبَف رِّيحِ     َوالفاْآ ي ال ًا ِف اِئي راِئح ْل ُدع  5)(َتْجَع

                                                 
  .15، نزهة األمم في العجائب والحكم ابن إياس الحنفي، محمد، )1(

  .2/98، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص العباسي، عبد الرحيم، )2(

  .158، ديوانهالعسقالني، ابن حجر،  )3(

  .168، إنباء الغمر بأبناء العمر العسقالني، ابن حجر، )4(

  .9/68، الضوء الالمع ألهل القرن السابع السخاوي، شمس الدين، )5(
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، فغـاب    في هذا العصر عن العصور الـسابقة       ويالحظ اختالف وصف الشعراء للرياح    

 الحديث عن الرياح وأنواعها وأثرها على حياتهم مثل تعفية آثار األطالل أو ما تجلبه من جـدبٍ                

  .1)( شديد، بسبب بعدهم عن الصحراء أو برٍدأو قحٍط

   النسيم: ادسًاس

 مـن    أساسـي  روالنسيم عنـص  ،  2)( طيبة كل ريح قبل أن تقوى وهي ريح      النسيم ابتداء   

  يفهمها المحب، ويتحول النبات إلى حركةٍ      لى لغةٍ عناصر صور الطبيعة، فيها يستحيل الصمت إ      

ـ   اعقَّابن ز والنسيم يذكر الشعراء بأحبتهم، ف    ،3)(وحياة، تنقل أنفاس العاشقين    ن النـسيم   ة يتعجب م

ويصوره برسول األحبة الذي    العطرية، برائحة نبات البان والرند واآلس        معبقاً الذي يسري سحراً  

  :الصوت والحركة، يقولب  تزخرفي صورٍة هم ويحدثونهثيتخيلهم معه يحدهم فيحمل له صوت

  ]الطويل[

َرى ِسيَم ِإذا َس ي أنَّ النَّ ْن َعَجِب اِن والرَّ    وِم رِف الب َحْيرًا ِبَع ِد ُس ن
اآل ي     ِديَث أِحبَِّت مِعي َح ى َس ُد عل ي      ُيعي َة ُجالَِّس ي أنَّ األِحبَّ ُر ِل  4)(فَيْخُط

  :يِوم الحةَجَّوالنسيم هو منبع اللطف والرقة، واللطف ال ينسب إال إليه، يقول ابن ِح

  ]السريع[

صَّبا  ِسيَم ال ا ن ٌف ي َت لِطي كْ     أن سُب إالَّ إَلْي ا ُيْن ُف م 5 )(واللُّط
  

 عن النـسيم بـذكر الريـاض    همحديث ما قرن الشعراء ، وعادةً 6)(وريح الصبا من النسيم   

فـي  وال عجـب     ، لمظاهر الطبيعة   متكاملةً واألشجار واألغصان والزهور حتى يرسموا صورةً     

 رقـة النـسيم     ذلك، فالنسيم هو صديق الرياض والحدائق، يقول محمد بن علي بن عباس واصفاً            

  :األشجار وهز أغصانهاه صيرقت حار تحت المطر، وهبوبه في األسو

  ]الكامل[

حارِ   ي األْس بَّ ِف ِسيُم َوه ارِِ      رقَّ النَّ ِل األْمط اُم ِبواب ى الَغم  َوَهم
                                                 

  ، مويوصف الطبيعة في الشعر األ، والعالم، إسماعيل، 57-56، الطبيعة في الشعر الجاهليالقيسي، نوري حمودي، :  ينظر)1(

60-63.  

  .12/573، "نسم"، مادة لسان العرب، الدينابن منظور، جمال : ينظر) 2(

  .126، أدب مصر اإلسالمية في، توفيق، زكريا محمد: ينظر) 3(

  .158، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )4(

  .، البيت غير موجود في ديوانه289، مخطوط، تأهيل الغريب الحموي، ابن حجة، )5(

  .1/62، مطالع البدورغزولي، بهاء الدين،  ينظر ال)6(
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صَّبا ًا بال صاُن ِتيه زَِّت اَألْغ جاِر   واْهتََ ى األْش ًا عَل َصْت َطَرب  1)(وَتراَق

  يجعل النـسيم علـيالً  يوِرصنْ المابهوتعددت الصور التي رسمها الشعراء للنسيم، فالشِّ  

الحب  عن سبب علته، فهل يكون        طعم فرقة األحباب، ثم يعاود التفكير متسائالً        مثله  لم يذق  رقيقاً

  : يصاب بالخفقان من الحب، يقوليطرق باب المحبوبة ويجعله ويشخص النسيم وسببها، 

  ] الخفيف[

اً    يًال َرِقيق َحى عِل ِسيٌم أْض ْم َي    ون ابِ  ل ِة األْحب َم ُفْرَق  ُذْق طْع
يالً    ِسيِم عِل ا ِللنَّ ْعِرْي م َت ِش ي      لْي اِ ب بِّ م ي الُح سيِم ِف رى ِبالنَّ  َأُت
ي اَر َحِبيِب ًا ِدي َرى طاِرق شا ذا     أْم س اِفَق الَح اْنَثَنى خ ف

ا ط )2(اْض

ـ  األخبار معه، يقـول   ويحدو النسيم السحاب الممطر وقد بلت أذياله حامال ً          يِن الـد  زُّ ِع

ِلوِصالمي:  

  ]مجزوء الرجز[

َرى ْد َس ِسيٍم ق ًرا    ُربَّ َن َحابا ُمْمِط ُدو َس  يْح
ةٌ  ُه َبِليَل َرى    أْذَياُل ا َج ا ِبم  3)(ُتْخِبُرن

وهو شخص جَّ يجود على الربا بكرمه وفيضه، يقول ابن ِحكريمة الحيِوم:  

  ]مجزوء الكامل[

ى الرُّ  ِسيُم عل اَد النَّ اج ي      َب اَل ِل ِه وق دى يدْي  ِبَن
ًدى ْن َن صُِّر ع ا ُأق ا م ماِئِلي    أن َت ش ا عِلْم  4)(وَآم

  : على الشبابة عازفاًيوِرصنْ المهابويصوره الشِّ

  ]الكامل[

شبِّبٌ     ِسيُم ُم ا النَّ ٍة ِفيه ي َروِض قا          ِف ا َس اُم َلن  5)(والُوْرُق تْشدو والَغم

المه وأشـواقه إلـى      يحمل س   النسيم رسوالً  يِبلَرحمن الح واتخذ علي بن محمد بن عبد ال      

  :، يقولاألحبة وديارهم

  ]الطويل[
                                                 

  .62/ 1، مطالع البدورينظر الغزولي، بهاء الدين،  )1(

  .386، كوكب الروضةالسيوطي، جالل الدين، ) 2(

  .317، مخطوط، حلبة الكميت النواجي، شمس الدين، )3(

  .، الشطر األول من البيت الثاني مكسور104، مخطوط، ديوانه الحموي، ابن حجة، )4(

  .369، حلبة الكميت النواجي، شمس الدين، )5(
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حِ  اٍد وراِئ لَّ غ ْنُكْم آ اِئُل ع الِميا    ُأس سيِم َس يِّ النَّ ي ط ُث ِف 1 )(وأْبع
  

 يـسرحها النـسيم     يجعل أغصانها ذؤابات شعرٍ   ، و م كفاً ي للنسي ِومة الح جَّويستعير ابن حِ  

  :، يقولبكفه دون مشط

  ]الطويل[

اً    ُصوِن ذواِئب ا ِللُغ ي علْين ْشطٍ    وُتْرِخ ال ِم ِسيِم ِب فُّ النَّ سرُِّحها آ  2)(ُي

حمل النـسيم   ي ي ِوم الح يكِلعراء النسيم أشواقهم إلى من أحبوا، فابن م       ل الش  ما حمَّ  وكثيراً

  : ، يقولأهلهإلى  و وهي سالمه إلى بلده حماةأمانةً

  ]الطويل[

صَّ  سيَم ال ْزَت  ن ِه إْن ُج با ِباللَّ
ال

ي         ِل ِجيَرِت ْن أْه يِّ ِم  َفَحيِّ ُأهْيَل الَح
ي        وعرِّْج على الوادي َرجاًء ِبَسْحَرةٍ     3 )(وبلِّْغ حديَث الشَّوِق َعنِّي أِحبَِّت

  

ر المحبوبة ونال بعضاً    ، فهو قد مر في آثا     لي سبب طيب النسيم   ِصو الم يِن الد زُِّعويوضح  

  :ل، يقونائهامن ث

  ]البسيط[

يَن     رَّْوِض ِح ِسيِم ال ِب َن ُل ِطي َتْعِلي
ََ

  :، يقولة هذا المعنىجَّوقد أخذ ابن ِح

اِئِهمُ      ْن َثن ضًا ِم اَل َبْع ُه ن  )4ِبّأن
  

  ]البسيط[

ا     سيِم َلن ُل النَّ اَب تعلي ْد ط ْم وق رِبِهمِ     َنَع اِر ُت ي آث رَّ ِف ُه م  5)(ألنَّ

 من رسائله الرقيقة التـي كـان يرسـلها          ا لطافة النسيم مستمدةً   يَِّر دا يبِطن خَ ويجعل اب 

  :ألحبته

  ]البسيط[

نْ       اتُ     ويا َنِسيَم الصَّبا لْوال اآِتساُبَك ِم ك اللَّطاف ِبْن ِفي ْم َت اِئِلي ل 6 )(َرس
  

  : اللطيفة قولهياِجوومن مبالغات النّ
                                                 

  .454/ 2، ان المفيدةالعقود الفريدة في تراجم األعيدرر  المقريزي، تقي الدين، )1(

  .61، ديوانه الحموي، ابن حجة، )2(

  .106، ديوانه، نقال عن 396، تاريخ األدب العربي باشا، عمر موسى، )3(

  .99 رسالة ماجستير،  دراسة وتحقيق،،للنواجي الحموي ات ابن حجةالحجة في سرق  سميحة حسين،، محمود)4(

  .، والبيت غير موجود في ديوانه99 ، نفسه)5(

  .108، ديوانهابن خطيب داريا، ) 6(
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  ]مخلع البسيط[

رَّتْ   ِسيِم م واُت النَّ و هَف ِه   ل ْدَعَلْي ِه َتَجعَّ ْن ُلْطِف  1)( ِم

  الطبيعة األرضية -

وصف شعراء العصر المملوكي الثاني الطبيعة األرضية بكل ما فيها،  وال  غرابة فـي                

فالطبيعة كانت وال تزال مستودع األسرار الجمالية التي ينهـل مـن معينهـا الـشعراء                 "ذلك،  

ألمر عند حدود التـصوير الخـارجي أو        ى وزاوية، وال يقف ا    والفنانون والفالسفة في كل منحنً    

النقل المباشر، بل يتجاوز ذلك إلى خفايا األشياء وانعكاساتها على الشاعر ووجدانـه، فتـصبح               

، يسمو فيها    بعيدةٍ  إلى عوالم وآفاقٍ    ترتسم عليها األشياء الداخلية وظاللها، أو معبراً       الطبيعة مرآةً 

  .2)("مالتوالتألصور الشعرية وتعمق المعاني الخيال وتشرق ا

  فصول السنة :أوًال

ا الشعراء  الثاني، فقد وصفه   في شعر العصر المملوكي       ملحوظاً تركت فصول السنة أثراً   

  : على النحو األتيوتناولوها في

  الربيع -أ
          ِلأحب الشعراء فصل الربيع، وآثروه على غيره من الفصول، فابن ميك ـ  الح ي يعـدد   ِوم

،  متكاملةً  فنيةً الربيع، وانعكاسها على النفوس، ويرسم لها صورةً      مظاهر جمال الطبيعة في فصل      

 الـصورة، فهـو      في إدراك جمال    عناصر السمع والبصر واللمس والشم عناصر أساسيةً       جاعالً

 بعث الحياة في الرياض، واخضرار األشجار ونمو النباتات واألزهار،          يصف الربيع وأثره على   

 على صورته الحيوية والحركة، فالنسيم يحمـل الـروائح          ، ويضفي  جميلةً  وغضةً فتصبح يانعةً 

           في أرجاء   العطرية التي تعبق األنفاس، ويهز األغصان التي تتغنى عليها الطيور، والزهر منتثر 

  جادت به األرض زكاةً    الرياض كأنه كنوز       وأغصان  ، والندى جواهر من الدر، والريحان أسطر 

  في شدوها على األغصان ، أما جداول الماء فهي خالخيـلٌ           الخطباء البان ألفاتها، والعنادل تشبه   

وخرير الماء رناتها، فالشاعر يصف الربيع وفضله على الطبيعة، وهو ينقل مشاعره وأحاسيسه             

  :السعيدة الفرحة بهذا الجمال الساحر، يقول

  ]الكامل[

ا    َد َمماِته ُع األرَض بع ا الرَِّبي وُد نب      أحَي ِر ُع َسكِب الَقْط ال ِب اَوح  اِته
                                                 

  .147،  دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن،)1(

  .203، ، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي األيوبي، ياسين)2(
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ْد        اِض َوق وَسَرى النَِّسيُم َعلى الرِّي
أَت

ا       ْن َنَفحاِته َب ِم َك الطِّي ِدي ِإلْي  يْه
دْ     ُر ق صَّبا والطَّي ُه ال وُد هزَّْت ا     والع اخِتالِف ُلغاِته ِه ب ْت َعلْي  غنَّ
ا اَر آأنَّم ى النِّث ْد ألَق ُر ق ا   والزَّْه َض َزآاِته رَّْوِض َبْع وُز ال  أدَّْت ُآن
واِهرٍ  َدى ِبَج ا النَّ ا     واألْرُض آلََّله ْن حبَّاِته دُّرِّ ِم وُد ال ْت ُعق  ُنِظم
ُطراً       اِن خرََّج أْس ا          والرَّْوُض ِبالرَّْيح ْن أِلفاِته اِن ِم  أْضَحْت ُغُصوُن الب
ا  ى أْعواِده ا َعل ي َعناِدُله َجعاِتها          تْحِك ْن َس َوْعَظ ِم  ُخَطباَء َتْتُلو ال

داِو ْت َج ْدوَحَك يًال َوق ا           ُلها َخالِخ ْن َرنَّاِته اِء ِم ُر الم 1 )(أْضَحى َخِري
  

 فصل الربيع على غيره من الفصول، لذلك كانوا يبثون الجمال في كـل               فضلوا فالشعراء

ما يحيط بهم من المظاهر الطبيعية، فكانوا يرسمون صورهم بحيث يرضون حواسهم البـصرية              

 آذانهم المتعطشة إلى أصوات الطيور التي تصدح بألحانها         المفتونة باستجالء األلوان، ويرضون   

، أكثر مما يطربها العود أو الطنبور، كما أنهم يرضون أنوفهم بعبق األزهار التي تماثـل                العذبة

  .2)(المسك

 جاء يحمل معه البهجة والسرور للكون ولإلنسان،         ضاحكاً وصور الشعراء الربيع فصالً   

  :يِسقارمحمد النَّيقول الشاعر 

  ]الكامل[

لُ     ْعٌد ُمْقِب اَء َس ُع َوج ِحَك الرَِّبي لُ         ض اُن الُمْمِح  3)(َوَلَك الَهنا َذَهَب الزَّم

 الربيع وروضه ونسيمه الذي يالعب األغصان، وهـو ال يكتفـي            اسمقُرويصف ابن قُ  

اء ، فيبدو النجم في الـسم  األرض، بل يصف أثره على الطبيعة السماويةبوصف أثر الربيع على  

  ]الكامل[                                          :، والشمس كالدينار الذهبي، يقول يانعةًثمرةً

هُ    ِع وَرْوُض ُن الرَِّبي ذا َزم ا حبَّ صانِ     ي اُق ِباألْغ ِسيُمَه الَخفَّ  ون
اً       ِه ياِنع نَّجَم ِفي َك ال ٌن ُيِري زاِن   زم ي الِمي دِّيناِر ِف شَّمُس آال 4 )(وال
  

                                                 
، ريحانة األلبا وزهرة الحياة ، والخفاجي، شهاب الدين 51، نقال عن ديوانه، 419-418، تاريخ األدب العربيباشا، عمر موسى،  )1(

  .1/114، الدنيا

  .206، شعر الطبيعة في األدب العربينوفل، سيد، : ينظر) 2(

  .7/10، الضوء الالمعالسخاوي، شمس الدين محمد، ) 3(

  . 159، نظم العقيان، نجالل الدي، السيوطي) 4(
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 لدعوة األصـحاب    ورأوا في حضوره مناسبةً    صور الربيع في خيال الشعراء،       وتعددت

  :)1(ه ببديع االكتفاءيموشياً بيتي يِناِمم أبو بكر الدقولللتمتع بجماله واشتمام وروده، ي

  ]الوافر[

رَّْوُض زاهٍ   َصاِحِبي َوال وُل ُم ِر   َيق َساَط َزْه ُع ِب َسَط الرَِّبي ْد َب  َوَق
اِآ اَل ُنب دَّىَتَع رَّْوَض الُمَف ْسِري    ُر ال ى َوْرٍد َوَن ْسَعى ِإَل ْم َن 2 )(َوُق

  

  لِيأما ابن م ك الحإلى شـرب الخمـر، ويـصفه        ي فيقتنص فرصة قدوم الربيع داعياً     ِوم 

  : بالخيام التي نصبت حلتها السندسية الجميلة فوق األرض، يقول

  ]الكامل[

ِقِني  اِض واْس ِر الرِّي ى َزه اِآْر ِإل ْأ   ب الآ رَّاُح َروُح  3)(َس الطَّ وال
األْنُف هُ     ُع ِخياَم َصَب الرَِّبي َرى ن ا َت ْن    َأَوم اِرٍف ِم وَق َمط رَّوِض ف ي ال ِف

ْنُد ُ)4(

ومزج الشعراء وصفهم للربيع بالغزل، فالربيع يجلب السرور معه، لذلك حاول الشعراء            

ـ ريقول الشاعر أحمد بن علـي بـن قَ        التمتع به قبل انقضائه بمنادمة األصدقاء واألحباب،          ايطَ

،  بين خصوبة أرض الربيع وخصوبة لقـاء األحبـاب         ، مازجاً  ورد الربيع بخدود محبوبه    مشبهاً

  :يقول

  ]الطويل[

ها   ِع َوَرْوَض اَم الرَِّبي ُه أيَّ ى اللَّ ي   رَع دِّ حِبيِب َل خ و ِمث َوْرُد َيزُه ا ال  ِبه
قِّ    ي وَح ْيَس ترحُّلِ  وِإنِّ بِّ ل ِصيِب   ي الُح َرٍع وَخ اٍن ُمْم َوى ِلمك 5 )(ِس
  

لربيع ال يكتمل إال بروعة      أحبته فيهيم قلبه ويصبو إليهم، فجمال ا       ي  اِجو النّ ربيعال ويذكِّر

  :اللقاء، يقول

  ]الخفيف[

َدى الِجي  الرَِّبيُع ل ُت ِب ا تعلَّْل ؤاِدي    ـم اَم ُف با َوه  6)(َزِة ِإالَّ َص
                                                 

   .97 ،كتاب الشفاء في بديع االكتفاءحذف القافية لداللة البيت عليه، ينظر، النواجي، شمس الدين، : االكتفاء)1(

   . 107، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة،  السراحنة)2(

  . 11/406، " طلل "مادة ، لسان العرب، جمال الدين ، ابن منظور: ينظر، الخمر: الطَّال) 3(

  . الشطر األول من البيت األول مكسور، 143، نزهة األنام، أبو البقاء،  البدري)4(

  . 14/37، النجوم الزاهرة، جمال الدين،  ابن تغري بردي)5(

 .362، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن، )6(
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 أكبر، ألن   ، وكنت أتوقع كماً   ، وهي قليلةٌ  عليها في الربيع  الصور التي عثرت    هذه بعض   

 من األشعار   النفوس، ولكن من المؤكد أن كثيراً     إلى  الربيع هو من أعلق الفصول بالقلوب وأحبها        

  . في بطون الكتب التي تنتظر من يحققهالم تصلنا لضياعها أو أنها ما زالت مخفيةً

  الصيف -ب 
ته الملتهبة، ولـم     ما شكا الشعراء السابقون حرار     عادةًالصيف هو فصل الحر الشديد، و     

 عليه حيث أنه ال     اي يتحدث فيها عن التهاب حرارة الشمس وأثره       واِجللنَّ  واحدةً أجد إال مقطوعةً  

  :يستطيع لبس ثيابه من الحر، يقول

  ]السريع[

شِّتا ى ال صَّيُف َوَولَّ َل ال ْد أقْب ابْ       ق ي الِته ِه ِف ْسُم ِب ُت والِج  َفُقْل

نْ       ْم َيُك ا ل ْيُف م ا َص ي ي َت ِب ابْ      َفَعْل ِه الثِّي ِه علْي َبُس واللَّ  1)(ُيل

  الخريف -ج 
 وكأنه  الخريف يلي الصيف ويسبق الشتاء، فيه تخف وطأة الحر وتسقط األوراق مصفرةً           

يف  يتحدث عن الخر   اسمقُرجاء ليهيئ الناس لالستعداد لفصل الشتاء البارد، فالناصر محمد بن قُ          

وطيبه ونسيمه الذي يحرك األغصان، وكأن هذا النسيم هو مقدمة الرياح العاتية التي تهب فـي                

  :فصل الشتاء، يقول

  ]الكامل[

هُ   ِف وِطيُب ْصُل الَخِري ذا ف ا حبَّ صانِ     ي اُق ِباالغ ِسيُمُه الَخفَّ  ون

اً     ِه ياِنع نَّجَم ِفي َك ال ٌن ُيِري ز   زم ي الِمي دِّيناِر ِف شَّمُس َآال 2 )(اِنوال
  

  مثل سقوط األوراق واصفرارها،    اء في حديثهم عن الخريف بعض مظاهره      وذكر الشعر 

 يمد يديه للـسؤال،      متسوالً  الجميلة التي شخص فيها النهر إنساناً      كبيمن ذلك مقطوعة علي بن أَ     

  :فأكرمه الغصن ببعض األوراق المصفرة التي تشبه الدنانير، يقول

  ]المنسرح[

دْ      ما أآْرَم الغُ   ِف َوق ي الَخِري َأ   ْصَن ِف ِه ت رِّيُح ِفي َرْت ال  ِثيَراأثَّ

رُ   ى النَّه ا أَت َألتْ  لمَّ اِئًال َم اِنيَرا      س ُه َدن ُه َآفَّ  3)(َأْوَراُق
                                                 

  .339 ، دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن،  )1(

  .3/76، مستوفى الدواويناألزهري، محمد، ) 2(

  . 5/195، الضوء الالمع السخاوي، شمس الدين ، )3(
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صـفرار  ا إلـى    واعتاد الشعراء في حديثهم عن الخريف نعته بفصل الذهب، في إشارةٍ          

يستعير لسقوط األوراق الصفراء على الخمر       اطْرَّأوراقه وسقوطها، فالشاعر زين الدين ابن الخَ      

  :، يقول ة اإلنسان الذي ينقط العروس ذهباًصور

  ]المتقارب[

ْم ِديِمي َفُق ُف َن ا الَخرِِي بْ      أتان شًا َذَه اَح َعْي ّدد الرِّي  ُنج

ال   روَس الطَّ ا َع ا َجلْون ذََّهْب   إذا م ا ِبال ْصِن َنقََّطه ى الُغ  1)(َعَل

 محبوبه أال يخشى الفقر ألن ذهب الخريف قـادم،           الدمشقي مخاطباً  كبي بن أَ  ويقول علي 

فلوحته تزخر باأللون، وهو يمازج بين لون الخمرة الفضي ولون الخريـف الـذهبي، ويـدعو                

  :الستجالئها في هذا الفصل، يقول

  ]السريع[ 

اَقِتي  ْن ف وُب ِم ا َمحُب َش ي ْأِتي    ال تْخ ي َي ٍب َذَهِب ْن قِري  َفَع

الطَّالفاْذ ضياِت ذا ِب ْب ِلِف ذََّهِبيَّاِت   َه ي ال َتْجِلها ِف 2 )(َواْس
  

وأسبغ الشعراء على الطبيعة اإلدراك اإلنساني، وخلعوا عليها المشاعر اإلنسانية، وهـذا            

، ألنهم وإن كانوا يصفون الطبيعة، فهم يضفون عليها ما فـي نفوسـهم،              أعلى مقامات الوصف  

ـ    3)(صف، أكثر مما تدل على الموصوف نفسه      ألنها تدل على الشاعر الوا     فابن حجر الع ،ِنالقَسي 

 فـي هـذا     فصل الخريف، فنضارتها ال تذهب ألن الـذهب قـادم         من  يبرز الزهور وقد غارت     

  :الفصل، يقول

  ]السريع[

ِذي          ْن ذا الَّ رَّوِض م ذَّهِبيَّاتِ     قْد قاَل زهُر ال ْصَل ال ضََّل ف  َف
ْن َع   ْذهُب ِم ي َي ا َذَهِب ٍةم ْأِتي    َجَل ي َي ْل َذَهِب ًا ب 4 )(ُمَودِّع
  

  الشتاء -د
تطرق الشعراء في حديثهم عن الفصول إلى ذكر الشتاء، وجاءت أشعارهم في وصـفه               

  للتعبيـر عـن    ورأوا فيه مناسـبةًً   ،  ، فقد اشتكوا من برده الشديد وأثره على نفوسهم         أيضا قليلةً
                                                 

  .، الشطر الثاني من البيت األول مكسور218، نزهة األنامالبدري، أبو البقاء، ) 1(

  .219 ، نفسه )2(

  .161، لهجري، أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر امحمد، محمود سالم: ينظر) 3(

  .، المقطوعة غير موجودة في ديوانه219، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )4(
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استعار ظاهرة التجمـد مـن      الذي  ي  واِجشاعر النَّ  مثل ال   جميلةٍ ، وجاؤوا بمعانٍ  حاجتهم وفقرهم 

  :، يقول عن نظم الشعرالطبيعة وأسقطها على قريحته فأصبحت عاجزةً

  ]الكامل[

ْصِل     ي َف وُن اَألْرِض ِف َدت ُعُي َجُم
شِّتا ال

َدةْ          ُه خاِم صَّْيِف ِمْن  َجَزعًا َوَنْفُس ال
ْسرَ     وَدْعوُت ِفكِرَي ِللَقِريِض فَلْم ُيِجبْ      َدةْ      يا َح ُة جاِم ى القِريَح  1)(تا حتَّ

ا عن النظم في الشتاء بخالف الربيع        نفسه عاجز  يِرهزوفي نفس المعنى يصف محمد األَ     

  :، يقول2)( يقام بوفاء النيلالذي يصف فيه النوروز وهواحتفاٌل

  ]الكامل[ 

اِجزٌ   شِّتاِء َلع ي ال ي ِف ْوالَي إنِّ اإلْبرِ      َم يَغ آ ْدٍح ِص ِم َم ْن نْظ  يزَِِع
نَّ ف    ِإنَِّني َلِك ِع َف ْصِل الرَِّبي ْوُروزِ      ي ف ي النَّ داِح ِف ُك األْم  3)(ُمتَهتِّ

  : يقول وعوناًويصف الشاعر حاجته وفقره عله يلقى تعاطفاً

  ]الخفيف[

ْرِح      ْن ش شِّتاِء َع ي ال اِئِلي ِف س
ال

ُس   ُك َنْف ِه ِمْن ْب ِب ًا َتِط ْذ َجواب  ُخ
زَّقٌ    ٌب ُمَم َي جْي ْمِلي ِل ُل َش سُ       ِمث َك ِفْل قِّ ذقِن ُه َوح ْيَس ِمْن  4)(ل

  :ي إلى فقره وحاجته من خالل المدح، عله يحظى بعطف ممدوحه، يقولواِجويلوح النَّ

  ]مجزوء الوافر[

اً  ْرُت ُمْكَتِفي ْد ِص ْم ق اَدِتي ُر   ِبُك ُتْم َس يوأْن  ْآِن
ا شِّتا َحق اَء ال ْد ج ا يَ    وق ِويِح م ي التَّل يوِف  5)(ْكِف

كـانوا يعتـدون     ": البـدري   يقول وكان الشعراء يلوحون بمطالبهم حتى يستعدوا للشتاء،      

للشتاء باألسمان واألدهان ويمونون البيوت بالحبوب ولحم القديد والمعسوالت والفاكهة المعلقـة            

  .6)("والحالوات المؤنقة
                                                 

  .339، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن، )1(

  .108/ 1، خطط المقريزي، المقريزي، تقي الدين: ينظر) 2(

  .1/323، مستوفى الدواوين األزهري، محمد، )3(

  .2/31 ،نفسه )4(

  .268، دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن،  )5(

  .220، نزهة األنام )6(
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بر من خاللها عـن ضـعفه        سوى صورة الحديد ليع    يِمجلم يجد أبو بكر بن عثمان الع      و

  :، يقولأمام البرد القارس

  ]الخفيف[

هِ    ْسِمي ِفي ى ِج شِّتاِء َواَف ْصُل ال ِديُد   َف اُه َش ْن ُمَتَلّق ٌن َع  َوَه
ْسِمي    ْرِد ِج ِشدَِّة الَب َوى ِل َف َيْق دُ         َآْي َوى الَحدي ْيَس َيْق 1 )(َوَعَلى الَبْرِد َل
  

  واستعار ابن سودون شْ البتسخن جسمه في الشتاء، ولما خلعهـا لـم          ي للهوى حلالً  اِوغَب 

  :يحتمل البرد مهما ضعف، وهو يقصد الحب، يقول

  ]الوافر[

تْ  ًال َفكاَن َوى ُحَل َن الَه ْسُت ِم شِّتاءُ    َلِب َرَد ال َسخُِّنِني إذا َب  ُت
ْسِمي َو ِج ْم َيْق ا َل ُذ َخَلْعُته شَِّتا   َوُمْن ُعَف ال ْو َض ْرٍد َوَل ى َب  2)(ُءَعَل

  الرياض: ثانيًا
 ال بـأس    اٍت الرياض تشكل مساح   تريض فيها، و  سميت الرياض بهذا االسم ألن الماء يس      

إليها ماء السيول فيستريض فيهـا، فتنبـت        ، يسيل   بها من جزيرة العرب، وتكون دائماً مطمئنةً      

يها الوسـمي   ليها الذبول وإذا أعشبت الرياض، وتتابع عل      من العشب والبقول وال يسرع إ      ضروباً

اض حـدائق   ربعت العرب بنعمها جمعاء، وكانت تسيل في بعض الجداول الصغيرة وتسمى الري           

  .3)(إذا التف عشبها وتكاثف

 وصوروا جمالها وروعتها، وأثرهـا      ،ووصف شعراء العصر المملوكي الثاني الرياض     

ها تها وأشـجار  وذكروا متعتهم وسعادتهم وهـم يرتعـون بـين خـضر          ،  الساحر على نفوسهم  

، وأصوات البالبل والشحارير    لوانهالممزوج باألبيض والحمرة والصفرة أ     ا وأزهارها، فاألخضر 

عطورها، وذكر الشعراء الرياض من     وشذاها  والورود   األزهاروخرير الماء موسيقاها، وروائح     

خالل الغزل حيث تنعموا في أحضانها بلقاء األحبة واألصدقاء، أو من خالل التـشوق لـديارهم                

دانهم التي كانوا يكتوون بنار البعد عنها، كما وصفوها لذاتها، معجبين بجمال هـذه الطبيعـة                وبل

 لهـا، وموضـوع وصـف     جميلـةٍ سر النفوس، فجاؤوا بأوصاٍفأالخالبة التي تسبي العقول وت   

 على نفوسهم، وألنها تنسيهم     لما لها من أثرٍ   الرياض من أكثر الموضوعات التي طرقها الشعراء        

  . من الجمال والروعةعلى حياتهم شيئاً فتضفيأحزانهم، وألنهم يعيشون في ظاللها، همومهم و
                                                 

  .، البيت األول مكسور كما جاء من المصدر1/479،  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة العسقالني، ابن حجر،)1(

  .52،  نزهة النفوس ومضحك العبوسالبشبغاوي، ابن سودون،) 2(

  .3/83، ، معجم البلدانشهاب الدين أبو عبداهللالحموي،   ابن ياقوت:ينظر) 3(
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، فتبهره مجاليها وتأسـره     يطوف بالروضة طواف العاشق   "ي  ِلِصوين الم  الد زفالشاعر عِ 

، فيرى في صفحاتها آيات الجمال، لقد نقشت أرضها إبـر الحيـاة وطرزتهـا، ودارت                مرائيها

 ألوانهـا، وأغـصانها النـد،       ا كالسوار، أو كالخلخال، وغياضها باديـةٌ      أشجار السرو من حوله   

 يجمعه النـسيم  وأوراقها السندس، وأزهارها الياقوت والبلور، والدراهم بين الدنانير، وظلها ثوب 

  : ، يقول1)(" يفرقه، ونهرها كالسيف الصارم، وتارةًتارةً

  ]البسيط[

رٌ   َوَر ا ِإَب َشْتها ِللَحي ٌة نقَّ رِ   فأ   وَض ٍز َوتْزِهي ْيَن تطِري بَحْت ب  ْص
ا اَط ِبه رٌو أح ا َس سِّواِر َله ُل ال ْسِويرِ    مث ُه ذاُت ت َي ِمْن ِسٍل ِه ْن َسْل  ِم
ى ألْدواِح داَر عَل ِل ِل ِور            أْو َآالَخالِخي ي ِزيِّ مأُس ٍق ِف ا مطل  سْوٍق َله
ْت    اٌض ُدبَِّج اِض ِغي َت الرِّي تْح
َدْت َ َف

شهِ     ا ذاَت ت ْشِذيِرألواُنه  يٍر وت
هُ   دُّ واألْوراُق ُسْنُدُس صاُنها النَّ ورِ     أغ ًا ِبِبلُّ رََّق ياقوت ُر ع  والزَّْه
شَّمِس   عاِع ال ْيَن ُش ُر ب والزَّْه
َُُه ْ َت

دَّناِنيرِ      ْيَن ال َرْت ب ًا ُنِث  دراِهم
هِ   سيُم ِب رَّ النَّ ْوٌب إذا َم لُّ ث وٍك ومسْ         والظِّ ابْيَن مْهت  توِرفالرَّْوُض م
ا    ْصِب ُيْؤِذُنن ٌر بالِخ ا زاِئ ْشُهورِ           ونهُره ِه م ِبيِل اللَّ ي َس  2)(آصاِرٍم ِف

 جمعت إلى النقل الحسي     آسرٍة  خالبةٍ فجاؤوا بصورٍ "وتفنن الشعراء في وصف الرياض      

، 3)(" من الجـودة الفنيـة      رفيعةٍ ، النزعة التشخيصية التي يرتقي فيها الشاعر إلى مقاماتٍ        المباشر

 علـى    وقـدرةٍ   مرهـفٍ   عن حس   ينم  غناء ويصفها وصفاً    أمام روضةٍ   يقف يجاِز الحِ هابشِّفال

، وهو يزين صورته بالتشخيص والطباق، ويجمع        الصورة بأدق تفاصيلها    لتنقل توظيف الكلمات 

بين الوصف الحسي والمعنوي، في تقابالت تثري لوحته بالحركة وتبث فيها الحياة، فـالروض              

عر اإلنـسانية،    عندما يضفي عليها المشا    ورة جماالً  الص السحاب الباكي، ويزيد    ابل  الضاحك يق 

 تـشدو    قيان قُر تحتجب بالسحب، والغصون تتثنى سكارى، والغمام ساقيها، والو        الشمس غادةٌ ف

   للجانب الصوتي، فروضته تمتـع عـين الرائـي، وتطـرب األذن             بأعذب األلحان، وهذا إبراز 

، والغـصون   ، فالماء كالصارم المرهـف     الحربية في تشبيهاته   لفاظاعر األ بألحانها، ويستخدم الش  

استقوها مـن مظـاهر     نيهم من الواقع المشاهد حولهم، و     الشعراء استمدوا ألفاظهم ومعا   رماح، و 

                 الطبيعة أو من األدوات التي يستخدمونها، أو من المعجم الغزلي، أمـا األقـاحي فهـي ثغـور 
                                                 

  .7/402، عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي واألدبي سليم، محمود رزق، )1(

  .1/141، مطالع البدور في منازل السرورالغزولي، بهاء الدين، ) 2(

  .204، آفاق الشعر في العصر المملوكياأليوبي، ياسين، ) 3(
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، لـم يـذق طعـم فرقـة          عليلٌ  من عيون الغمام، والنسيم رقيقٌٌ      منهمرةٌ ، والمطر دموع  مبتسمة

  :األحباب، يقول

  ]الخفيف[

سَّحابِ       اِء ال  وتواَرْت شْمُس الضَُّحى ِبالِحجابِ       ضِحَك الرَّوُض ِمْن ُبك
كاَرى   صوِن ُس ُف الُغ ْت ِهَي شَّرابِ    وتَثنَّ ْأَس ال اُم آ ْذ أداَر الَغم  ُم

َدْت وُ  ْت ِقوَش ا فكاَن ًاْرُقه صَّوابِ    يان ا ِبال ْن  لْحِنه اٍت ِم  آَتي
اَآى   ديِر َفح ي الَغ اُء ِف َرى الم رابِ    َوَج ِر ِق ًا ِبَغْي اِرمًا ُمْرَهف  ص

صونَ  َوُه الُغ ْت َنح ًاقوََّم ابِ     ِرماح ِسيُم ِدْرَع ُحب ساُه النَّ  َفَك
سامٍ   اِح ذاُت ابِت وُر األق ِسكاِب   وُثغ اِم ذاُت ان وُن الَغم  وُعي
هِ   َب ِفي ٌر َتَعجَّ ذا مْنَظ اِب   حبَّ ى ُعج َوى أنَّ ي الَه اِظِري ِف  1)(ن

بٍّ اء َص َسِل الم ِديٍر ُمْسل ابِ      ِلغ ٍة واْآِتئ ْن َلْوَع ٌو ِم َو َخْل  َوْه
اً    يًال َرِقيق َحى عِل ِسيٌم أْض ابِ       وَن ِة األْحب َم ُفْرَق ُذْق طْع ْم َي 2 )(ل

  

 من نفس    ، وما فرحها إال إسقاطٌ    حاًِربدا كل شيء فيها فَ     ، روضةً مكُيبَّن لَ يووصف ابن الزَّ  

 تقدم في أحضانها، فـالطير       موسيقيةً ن حفلةً كأالشاعر عليها وتوحده معها، فهي تغني وترقص و       

طير يطرب والقُ  بب، وراحة النهر تصفق، وال     تغني، والريح تش   قيانِرميزعق، ي    والماء خـادم ، 

 ويالحظ أن الـشاعر أبـرز       ،الرياحينلجو كله بروائح اآلس و    ولم ينس الشاعر أن يعطر هذا ا      

  : يقول في الصورة،عنصر األصوات وجعله جزءاً أساسياً

  ]الطويل[

رِ   ُد الَقْط ُه ي ًا آلََّلْت ُه دْوح قى اللَّ ود   َس ِرِط ًاُعق ى  لَف و َعل ْسِن تْزُه  الُح
ِّ ُّ ال زَِّه ا ُأن ُه آْيم ُت َل اِظِريأتْي وِمي    ن ال ُهم ْن فَج ِن ع  ِبالَمحاِس
ْ َ ِوي   صاُن َنْح ِه األْغ ْت ِب وماَل

ْ َ لَّ َ َ
َن         ارًا ِم ي َنث ى َرْأِس ْت َعل وّأْلَق

ْ الزَّ قاِئقٍ    اَت ش داِمي نب دَّْت ألق ْشرِ     وم َضوََّع ِبالنَّ اٍن َت  وآٍس وَرْيح
ُصوُن   ي الُغ ى رْأِس اَلْت َعل وش
ًا ا َ

ْرِط الُح   ْت ِبَف ِل وماَس ي الُحَل ْسِن ِف
ْض الُخ رِّيُح شبََّبتْ        ِر وال  وقْد صفََّقْت ِمْن َفْرَحٍة راحُة النَّْهرِ        وغنَّْت ِقياُن الطَّي

ةٌ   َي ُقبَّ ْوِق رْأِس ْن ف ْت ِم ْد ُرِفَع َرٍب     وق ْن َط ُر ِم ا الطَّي وِر ِفيه َن الّن ِم
ْق صاَحِتِه    َأ ْن َف َشْجٍو ِم اِمي ِب م

ْ ُ
ةً        ُق َفْرَح شَّاِويِش يْزَع    وقْد ظلَّ آال

)1(الق                                                  
  .حتى يستقيم الوزن" ري في هواه أنى عجابناظ"  الصواب )1(

  .386-385، كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )2(
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ْدَمِتي   ـ   ـوَأْصَبَح آالسُّلطاِن َحقا َوحيُثما ال      ي ِخ اَء ِف َت الم َتَفتَّ رأْي
ْ َ)2(

 ولم يكتفوا بالتحديق والتفرس فقط، وإنما وصفوا إلى جانب          ياضفالشعراء نظروا إلى الر   

ركـز الـشعراء    و ،3)( التي يعيشها الشاعر ويحس بها     انيةالمشهد الخارجي الحالة النفسية والوجد    

على عنصر الحركة الذي يبث الحياة في أشعارهم ولوحاتهم، فالحركة والنشاط تبعـث األنـس               

جر وتبكـي   والبهجة السيما إذا وصفت بها عناصر الطبيعة فبدت كاإلنسان تغني وتقرأ وتتـشا            

 وشحها بكل آيات الجمال،      في وصف روضةٍ   ابن أبي الوفاء  وتتعاطف، يقول الشاعر أبو الفضل      

 فالماء وافر     فيها والظل وارف، والروض رداء        جميل حاكته السماء بأمطارها، والحمـائم قـراء  

 والغصون كراس        وبـين  ،  ، وأوراق الغصون مصاحف، وبين أشجار الروضة وغراساتها تشاجر

  : وبين غصون البان تزاحم،فٌالطيور تصان

  ]الطويل[

ْن قا رَّوِض وِم ي ال اُء ِف ٍل والم ِئ
ٌ اف

رَّْوِض      ي ال ْرِم ِف لُّ الَك ٌد وِظ َمِدي
ُف ا ى     ْسنًا واْزَدَه رَّوُض ُح ا ال زه

ا فكَأنَّ
سَّماِء       ِي ال ْن َوْش ى األْرِض ِم َعل

ُف ا فُ َط ضًا َمقاِص ِو أْي ا ِللَّْه ى أنَّه ذاِت َتخُط  َعل ُع ِللَّ ْسَنهاَجواِم    ُب ُح
ُصو ِئُمحما ا َوغَُ ا ُقرَّاُؤه  ِآراٌس وأوراُق الُغصوِن َمصاِحفُ      َنهاه

شاُجرٌ   اِن ت اِت الِجن ْيَن ِغراس صاُنُف   وب ِه َت ِك ِفي وِر األْي ْيَن ُطي  وب
زاُحٌم  ا وت ِه ُبك ْيَن غواِدي اُطفُ      وب ِه تع  4)(وبْيَن ُغصوِن الباِن ِفي

ذلك لون الشعراء رياضهم وأزهـارهم       وتظهر معالمها، ل   واأللوان تعطي الصورة جماالً   

 في نقلها للمعنى والصورة بتفاصيلها وألوانها، فابن         متكاملةً وأشجارهم، حتى تخرج اللوحة بديعةً    

قَّزة يصف روضاً  اع  سقاه سحاب  بألوانه الزاهية، فالخزام يحاكي حجـارة        فغدا معشوشباً   ممطر 

لونه األزرق السماء، والشقيق في لونه كلون       الفيروز ذات اللون األزرق واألحمر، وهو يحاكي ب       

 والجلنـار أحمـر     ، والنوفر كلون الشاعر إذا مـا رآه،        أسودٍ الياقوت األحمر، وهو يتشح بخرزٍ    

، واسـتعار   ، وهو يمزج ألوانه بروائح الياسمين واآلس التي فاحت وعطـرت الروضـة            اللون

  :، يقولصواتها وجمالهاألوانها وأ في فأتت لوحته متكاملةً، ورزبلصوت العندليب صوت قارئ ال

  ]البسيط[
                                                                                                                                               

  .416، "قرر " ، مادة لقاموس المحيطاصوت الحمام، ينظر، الفيروزآبادي، مجد الدين، : ارقَرالقَ)1(

  .359-358، حلبة الكميت النواجي، شمس الدين، )2(

  .13، ف وتطوره في الشعر العربيفن الوصحاوي، إيليا، : ينظر )3(

  .173، رسالة ماجستير، )جمع ودراسة وتحقيق(بن أبي الوفاء اشعر أبي الفضل حروب، إسماعيل طه محمد، ) 4(
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ِتٌن اِرٌض َه ٍم ع لُّ َوْس ْم ُآ ْوَب       وزاَرُآ َصلَّى َص َب الُم سِقي ُآَثْي ي
ه ِتهِ  ُْزَنت اُه ِبرْوَض واَن واف َأنَّ َرْض اً    آ شْوِشبًا َعِبق اِدَرُه ُمْع ى ُيغ    حتَّ

َزتْ    فيِه ِمن الزَّ   راِئُح    هِر والنَّوَّاِر ما َعِج هِ  ق ِف ُجْملِت ْن َوْص ا َع  الُبلغ
ا    ُروُزُه َفَرن ى َفْي زاٍم َحك ن ُخ هِ    وِم ا ِبُزْرَقِت سَّماِء َفحاآاه َو ال  َنح

َبجٌ    ِه َس اقوٍت ِب ِقيٍق َآي ْن ش 1 )(وِم
هِ        َوى ِبَوْجَنِت ْن أُه اُل َم ُه خ  أْوخاُل

ٍن ِه 2)(وَسْوَس ْشِبيٌه ِبعاِرِض ِه ت ْوِني عِ     ِفي ِل ل ْوَفٍر ِمث هِ وَن َد ُرْؤَيِت  ْن
َتِظمٍ   ِر ُمْن ِشْبِه الثَّغ واٍن َآ هِ      وأْقُح ِل قاَمِت اٍن ِمث ُزَراٍن َوب  َوَخْي
ِبَغتْ   واَزُه ُس اٍر أرى أآ هِ    وُجُلنَّ را وُحْمَرِت ِه الَحْم ْن َوْرِد وْجَنِت  ِم
ْشُرُهما  اَح َن ِميٍن َوآٍس ف اِرَآا   وياَس ِب أْو ِمْعط َدِل الرَّْط ِه َنْكَهلَمْن  ِت
ِردٍ    صاِن ُمْنَف ى األْغ دِليٍب َعل هِ      وَعْن بو ِلَنْغَمِت َحرًا أْص دا َس  إذا ش
ِشدُ    ا وُيْن وى َطِرًب وَر الَه و َزب َوى        يتل ْن أْه ْيِن َم ى َب ْبرًا عل َص

ه َت َْف َ)3(

ا، ، وغمامها يسقيه   وحمائمها تشدو  ، نسيمها مشبب   نديةٍ  بروضةٍ ياِزج الحِ هابويأنس الشِّ 

  :، يقولعداءباأل ويسمهافيصف أزهارها 

  ]الكامل[

رَّا ًة َغ ا لْيل اَءي ْت َلن ْد َجَمَع َصدََّقا     َق اُن ت ا الزَّم يَّ ِبه ْمًال َعَل  َش
َشبِّبٌ       ِسيُم ُم ا النَّ ٍة ِفيه ي َرْوض قا      ِف ا َس اُم َلن ْشدو َوالَغم ُورُق ت  َوال
دا       ًا َب ُت َنمَّام صَّباِح َرأْي َد ال َع   عن َي  َم ُت ِه رَّْوِض قل ي ال َرٍة ِف  ُحْم

شَّقا ال ي     ْد راَعِن ْرِجٍس َق ْن َن ًا ِم ا    َوُمراِقب ُدّوًا أْزَرق ي َع َسِج ِل ْن الَبَنْف 4 )(َوِم
  

عارهم  من أش   في كثيرٍ  في وصف الرياض، ولم يغفلوا    ونوع الشعراء صورهم ومعانيهم     

 يستعير للـروض صـورة      ءوفاال  أبي نبا وتدبيجها، فأبو الفضل     ذكر السماء وفضلها في سقياها    

  : صنعته الغمائم بأمطارها ، يقول وقدالثوب المصنوع من الخز

  ]الطويل[ 
                                                 

  .2/294، "سبج"، مادة لسان العربابن منظور، جمال الدين ، : كلمة معربة ومعناها الخرز األسود، ينظر:  السبج)1(

، "سوسن"، مادة لسان العربرب، أجناسه كثيرة أطيبه األبيض، ينظر ابن منظور، جمال الدين ،  السوسن، نبت أعجمي مع)2(

3/229.  

  .، والشطر األول من البيت األخير مكسور145 -144، ديوانهابن زقاعة، إبراهيم، ) 3(

  .80، روض اآلداب الحجازي، الشهاب، )4(
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ى     ْسنًا واْزَدَه رَّْوُض ُح ا ال َزه
أَّ ف

سَّماِء       ِي ال ْن َوْش ى األْرِض ِم َعَل
ُ ُ تال بلباسها الجميل،    حسناء تخ  ي الروض وقد أقبل بأزهاره فتاةً     ِمدويجعل صدر الدين اآلَ   

  :يقول

  ]السريع[

اِرهِ    ا ِبأْزه ْد َواف رَّْوُض ق َبسِ      وال َن الَمْل ي زاٍه ِم ُه ِف  َيِتي
دْ    ٌد َوَق صاُن ِغي ا األْغ سِ     آأنَّم َن األْطَل ًا ِم ْسَن ألوان  2)(َلِب

  : الروضة لجمالها وحسنها بالجنة، يقولءافَوال ي أِببنا ِلضشبه أبو الفَو

  ]الرمل[

َأنَّ دْ وآ اٌت َوَق رَّْوَض جن دَّهانِ       ال ا َآال َوْرُد ِفيه ْت وال  ُزْخِرَف

َأ َروآ َدتْ نَّ الطَّْي ا َأْن َش انٍ     ِفي رُ     لمَّ  3)(با الرَّْوِض َمغاٍن ِفي َمغ

  : ألوان روضه باألثواب الملونة، يقوليوِرصنْ المهابويصور الشّ

  ]البسيط[

رَّْوُض أثوا      َسى ال ةً   لمَّا اْآَت ًا ُملوََّن رِ    ب ِه الُحْم ي أْثواِب َوْرُد ِف َل ال  4)(َتماَي

  :يقول ، أخضراً بساطاًيِرهز اَأل محمدويراه

  ]الكامل[

ْسُنُه ِديٌع ُح ستاٌن َب ِه ُب واهْ      ِللَّ ِذي َأْه ْملي ِبالَّ مَّ َش ْد َض  َق
ساطًا أخضراً  ي ِب ِرُش ِل ازاَل َيْف ُه َوَآ    م ُه ِرياَض ى اللَّ  5)(الْهَفَرَع

  ]الرجز[         :، يقوليوِرصنْ المهاب الروض كخد الفتاة الحسناء في بيت الشِّويظهر

فٌ    ْوِذ َرْوٌض ُأُن دِّ الَخ ا َآخ فُ     زه ِه َتِك لِّ َعَلْي ُع الطَّ  6)(وأْدُم

ي لروضته وأزهارهـا صـورة الـسماء البديعـة          ِلِصو الم يِن الد زُّالشاعر عِ ويستعير  

  :، فنجوم السماء تحسد الروض وأزهاره، يقولنجومهاو

  ]الطويل[
                                                 

  .173، بن أبي الوفاءا، شعرأبي الفضل  حروب، إسماعيل)1(

  .56، روض اآلداب الحجازي، الشهاب، )2(

  .192-191،بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل  حروب، إسماعيل، )3(

  .387، كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )4(

  .3/101، مستوفى الدواوين األزهري، محمد، )5(

  .1/169، بغية الوعاة السيوطي، جالل الدين، )6(
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رُ           ِبُنْجِم الزَّْهِر أصَبَح ُمْعَجباً    وروٍض ُم الزُّْه ْسِنِه األْنُج  َفَتْحُسُدُه ِمْن ُح
َدرََّعتْ  سيُم َت اَء النَّ َف الم ْذ أْرَج ْدرُ           ُم ا الُغ ْن َخْوِفه واِب ِم  ُمَزرََّدَة األْث

ْدِبيٌج  رَّْوِض ت ِرِهَفِلل َألواِن َزْه ُل      ِب ِه الُحَل ْن أْوراِق ْصِن ِم َوِللُغ
ُ ْض )1(الُخ

      يِكِلوفي مثل هذا المعنى، يشبه ابن م الح ونُوَّارهـا بالكواكـب    ي الروضة بالـسماء   ِوم  ،

  :يقول

  ]البسيط[

ضاَرِتها    ي َن َسماٍء ِف ها َآ ي     وأْرُض ْشِرُق الزَّاِه ا الُم َونْوُره
ا َه ا )2(َد

 بألوانها الغنية تحاكي أذناب الطواويس في جمالهـا         الوفاء  أبي بنا أبي الفضل    وروضة

  :وروعتها، يقول

  ]البسيط[ 

الً  ِفي َرْوَضٍة َنَشَرْت ِمْن حُ     واِويسِ     لِيها ُحَل اِب الطَّ َدنََّراٍت َآأذن  ُم
َة ُدوالٍب وَس    ُت َرنَّ ِدي           ْبَحَتُهعاَيْن ْسِبيٍح َوتق ْسَن َت َديا ُح  3)(ِسقْد َأْب

ض وأوراقها ونسيمها وأنهارها وجداولها، فهذه العناصر       ووصف الشعراء أغصان الريا   

ـ  الم هابمن المكونات األساسية إلبراز جمال الرياض، يقول الشِّ         أغـصان    مـصوراً  يوِرصنْ

  :  الشقائق صفة الحسدعلى وخالعاً ألحانها الساحرة، من شدو الورق بطرباً الروضة راقصةً

  ]البسيط[                                                                                       

اً  صاُنها َطَرب َصْت أْغ ٌة رق ا         وروَض  ِمْن َشْدِو ُوْرٍق عِن اَألْلحاِن ُتْغِنيَن
ِدنا     َب حاِس ًا قل قَّ غْيظ ِقيُقها ش ا     َش  4)(وُحسُن َمنُثوِرها الَمْنظوِم ُيْلِهيَن

تهـا  لفضل في صنع ديباج   ربط الشعراء ذكرهم للرياض بوصف المطر، فهو صاحب ا        و

وتطريزها بالخضرة والحمرة والصفرة، كما أنهم وصفوا أطيارها وأنهارها وثمارها، يقول ابـن       

قَّزة متحدثا عن أثر المطر على الحدائق وبث الحياة فيها، وقد بـدت أطيارهـا مترنمـة، أو                  اع

  :وأشجارها راقصة، وثمراتها نجوم السماء ، وأنهارها متدفقة،خطباء على المنابرك
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  ]الكامل[

َرتْ     اِت وأْزه ت النَّب ا َمْي ا ِبه ةِ    أحَي اِض ِبَبْهَج ي الرِّي َي ِف داِئٍق ِه  ِبح
صتْ  ا وترقَّ ْت أطياُره ةِ      وتَرنََّم ي جْول ا ِف جاُرها فكأنَّه  أش
ْت ا وتفتَّح دفَّقْت أنهاُره ْت   وت ا وأت ِةأزهاُره لِّ ًبِديعََ   ِبُك
ا  ي دوحاِته اُر ِف ا األطي ةِ      فكأنَّم اِبِر ُجْمَع ي َمن ْت ِف ًا ُأِقيًم  ُخطب
صاِنها ي أْغ راُت ِف ا الثَّم دَِّت   وآأنَّم سَّماء تم ن ال وِم ِم ُل النُّج  1)(ِمث

 هـذه   فيواعتاد الشعراء دعوة أحبابهم وأصدقائهم إلى المسامرة في الرياض، فالجلوس           

، فكل ما فيها يعجب األنظار واألسماع، ويعطـر األنـوف           أي مجلس عة الخالبة ال يشابهه     الطبي

 صـنعتها   ة روضـةٍ   نديمه إلى زيار   ي، داعياً يِمِلشْ، يقول أحمد بن محمد بن صالح اإلِ       واألنفاس

  : راقصبالعود والزهر طِرورها تغني على طيبدت أمطار الغمام، و

  ]الرجز[

ِديمي   ا ن ا ي اِآْر إليه ًةب امِ     روَض ُل الَغم ا أنُم ْد نمَّقْته  ق
ا     وِد ُمطوَّقاته ى الُع ْت عل امِ    غنَّ ْرقُص باألْآم ا ي  2)(َفَزْهُره

 في روضة، ويغريه بشذى الروضة العطرة،       ه لحضور مجلس أنسٍ   ي نديم واِجويراود النَّ 

                                                          :، يقولهااتوبورودها وبان

  ]مخلع البسيط[                                                                      

ذاها   ٍة ش ي رْوض َك ِف ْل ل ْشقاً      ه اُم ِع ِه األن يُم في  يِه
ا َوَوْردًا   ًا به ر بان ى    تنظ ِه وَنْبَق ي ِظلِّ يُش ِف  3)(نِع

 بين الريـاض، ودعـوا أنفـسهم        واستغل الشعراء لحظات األنس والسعادة التي قضوها      

 بوصف الطبيعة والرياض تقليـد    رب الخمرة حتى تكتمل البهجة، ومزج الخمرة        وندماءهم إلى ش  

الثاني، يقـول صـدر      المملوكي   ، وسار على هذا النهج شعراء العصر      درج عليه الشعراء قديماً   

  : نديمه إلى أن يسقيه الخمر وداعياًي في وصف روضٍةِمدالدين اَآل

  ]رملال[
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رَّْوِض وغرَّدْ         ِريُّ في ال ْد   سبََّح الُقْم ِة َمْعَب ي الرَّوَض ِسْبنا أنَّ ِف  َفَح
ا  ِر الرُّب ى زْه اَض عل دى ف دْ   والنَّ ُة النَّ دامى نْفَح ْين النَّ َسَرْت ب  َف
تْ   وٌر ُفتَِّح ُر ُثغ ا الزَّه دْ    إنَّم ْزَن َوَتْحَم ُع الُم ماٌت تْجم  باِس

َوةَ  ِقني القه ي فاس ى اْنَثِن أوَّْد    حتَّ اِن إْذ يت صِن الب َل ُغ  1)(ِمث

  : نشر الورود والنرجس، يقول إلى شرب الخمر علىا يَّاِر ديبِطويدعو ابن خَ

  ]السريع[

ِسي        ا ُمؤِن صَّْهباء ي ْرِجسِ     هاِت اسِقني ال وْرِد والنَّ ْشُر ال اَح ن ْد ف  2)(ق

ل ومزجوه أيـضا بوصـفهم للريـاض        وإلى جانب ذكر الخمر تطرق الشعراء إلى الغز       

    والطبيعة، فروضة ابن حجر العر تحمـر خـدودها خجـالً      ه واألزها تي تغار من محبوب   الِنقَس ،

يقولوالنرجس غاضب ،:  

  ]الطويل[

ْم  ُب ِبرْوول رَّ الَحبي َس إْذ م ٍةأن ا      َض شوق أعْيُنه َن الَمع اَرْت ِم َفغ
َْض ال َرُة خَ   وْرِد ُحْم دِّ ال ْت ِبخ ٍةوالَح ضَّا         ْجَل ِسِه َغ  3)(َنَعْم َوَرَأْينا َطْرَف َنْرِج

  : في البهجة والجمال، يقوليوِرصنْ المهاِب محبوبة الشِّيجنتوتحاكي   الرياضو

  ]الوافر[

ا   سٍن وْجنتاه اِدي ذاَت ُح نًا َوبْهج   ُأن اُض َس ا الِّري  ْةُتحاِآيه
ُة   ى  َأُمْهج صَّبَّ الُمعنَّ ِلي ال ا أح    واِص ْةفم دوَن ُمْهج يُش ب  4)(ٌد يع

 طيور الروض فتنسيه همومه، فالبهجة تقتل الهمـوم         ءوفاال  أبي بناويناجي أبو الفضل    

  :في نفس صاحبها وتدفنها إذا ما رتع في ذلك الجمال، يقول

  ]الطويل[

اج بالِب ًا أه ى اُهللا أيَّام يرَع هْ     ِل ْت بالِبُل ْد تناَج ْيِهنَّ روٌض َق  إل
ي فِ  ا راقِن فاُؤهُ فم اِء إال َص ْه   ي الم ْصِن إالَّ تماُيُل ي الُغ اقني ِف  وال ش

                                                 
  .8/201، المنهل الصافيابن تغري بردي، جمال الدين ، ) 1(
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صَّبا    ُه ال بٌّ ل ِريُّ ص ِه الِقم أنَّ ِب اِئُلْه   آ صوِن َرس وٌل وأوراُق الغ  رُس
رٍ    اِة طْي ي ُمناج ي ِف صاِرُف همِّ ُلهْ     َم  1)(إذا أنفَذْت ِلي ما َحَوْتُه َحواِص

  إال منحوها لحدائقهم، ولم يدعوا سـمةً        جميلةً و صفةً  أ  أنيقةً والشعراء لم يتركوا صورةً   

لبسوها جناتهم، فتزاحمت الـصور والتـشبيهات،        إال خلعوها في براعٍة وأ      لفظيةً  أو زينةً  بديعةً

  ونسائم، لتتشكل أمام القارئ     وأنداءٍ اٍح وري  وحمائم ومياهٍ   وأنوارٍ وتراصت الجزيئات من أغصانٍ   

  .2)( طروبقصةًفيحاء، را ، وروضةً غناءحديقةٌ

 ي يعلـن  اِجو في مرابعها، فالنَّ   وعبر الشعراء عن حبهم للرياض وتلهفهم لزيارتها والتنعم       

ال بد من زيارته    ، لذلك    في رباه   تكسرت أمواهه على ضفافه، فأصبح النسيم عليالً       لهفته لروضٍ 

  :واالطمئنان عليه، يقول

  ]الطويل[

اُؤُه سَِّر م ْد تك رْوٍض ق ي ِل ِديُرهُ  َفَج   وَلْهِف ِه َوغ بٌّ ِب ُه َص  ْدوُل
ُرِش   ي ُف رَّوِض ِف سيُم ال سى ن فأم
ا ُّ ال

زوُرُه   ُه وَن ْسَعى َل ْم ن يًال َفُق  3)(عِل

  : والتنعم بأكل ثمار النخل والزبيب والتوتويدعو أصحابه لزيارة بستاٍن

  ]مخلع البسيط[                                                                                 

اِآرْ    ْم َوب اِح ُق ا ص اِهللا ي ا     ب َوى ُنعوت ٍو َح ستاَن لْه  ُب
اً     ِه وآْرم ًال ِب شَبُع نْخ ا   ت ًا وُتوَت ًا ياِنع  4)(ُمَزبَّب

ـ          ي إلى موطنه حماة   ِومة الح جويتشوق ابن حِ   صف  التي اكتوى بنـار البعـد عنهـا، في

  :، يقولندائهاأ وراكها وزهورها وغيومها جبالها وأشعابتشوق لروابيها ويرياضها و

  ]الكامل[

الِحَمى   َك ب َت ذْيَل اِهللا إْن رنَّْح ِشَبا         ِب  َوَورْدَت ِشْعبًا ِمْن ُدموِعي ُمْع
ةٍ  وِد أراَآ لَّ ع ِه ُآ زْزَت ِفي ا     وَه وِر ُمَطيََّب َك الثُّغ َحى ِبهاِتي  أْض
ِسمًا اِحي مْب ِر األق ْن َزْه َت ِم َنَبا       وَلْثم رًا أْش لِّ ثْغ ُدرِّ الطَّ دى ِب  أْب
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دا      ْد َغ ٍر ق اِء َزْه لَّ ِخب َت آ ا    وَدخْل اِم ُمَطنََّب اِن الَغم ُدموِع أْجف  ِب
َذْي ْج ِبالُع ِهِبُع َر َعْيِن ِإنَّ َمْحَج ا       ف ُه ُمَترقَِّب ا ُحمِّْلَت سى ِلم  1)(أم

 روا من وصفها األمر    أكث وفي نهاية الحديث عن موضوع الرياض يالحظ أن الشعراء قد         

كما يعكس سخاء الطبيعة وجمالها وتسخيرها لمتعة اإلنـسان           تأثرهم بها وحبهم لها،    الذي يعكس 

   .2)(وسعادته

  النباتات: ثالثًا
ساعد اعتدال المناخ في مصر والشام على انتشار األشجار والنباتـات واألزهـار فـي               "

نباتهـا   وصـحراء، أسـهم فـي تنـوع          وجباٍل مختلف أرجائها، كما أن تنوع بيئتها من سهولٍ       

 الصحراء التي تغنى بها الشعراء منذ القـدم، وأشـجار التفـاح فـي               ففيها أثالت "،  3)("وشجرها

اثرة فـي الـسهول     المناطق المرتفعة الباردة، والموز في المناطق الغورية الحارة، واألزهار متن         

  .4)("والجبال والصحاري

باتات واألشجار واألزهار، أكثر شعراء العصر المملـوكي        ولتنوع هذه البيئة وغناها بالن    

الثاني من وصف هذه الطبيعة وتسجيلها في أشعارهم مما عكس حضورها الواضح في أذهـانهم               

 إن هذا الموضوع في وصـف       أثيرها في نفوسهم وعقولهم، وال أبالغ إذا قلت       وتعايشهم معها وت  

، فقد حـوت دواويـن      ةً من شعر الشعراء    كبير  مساحةً لطبيعة إلى جانب وصف الرياض احتل     ا

 شـكل قـصائد طويلـة، أو بـشكل          ، صاغوها على   كثيرةً الشعراء والمصنفات األدبية أشعاراً   

 والحديث عنه دون التعرض لجزيئاتـه وتفاصـيله          خاطفٍ  كان هدفها تصوير موقفٍ    مقطوعاٍت

  .الكاملة، وسأبدأ حديثه هنا باألشجار التي تناولها الشعراء بكثرة

  األشجار: ً أوال

  مهم  وجزء  أساسي  ذلك، فهي مكون   وصف شعراء هذا العصر األشجار، وال عجب في       

شجار البالد الصحراوية تختلف عن أشجار المنـاطق        فأ،   وقطرٍ من مكونات الطبيعة في كل إقليمٍ     

، ةجمالها وظاللها وثمارهم الشهي   ء إلى األشجار و   أو الساحلية، وتعرض الشعرا   الغورية والجبلية   

 ال  ورسموا لهـا صـوراً      المشاعر اإلنسانية واألوصاف الحسية والمعنوية،     وخلعوا عليها كثيراً  

 فجاءت   صاغوها في قوالب جديدةٍ    تقليديةً من األحيان    في كثيرٍ جمال، وكانت صورهم    التخلو من   
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 طريفة تدل على قدرة الشعر في  تلك الفترة على التواصـل والتجديـد والتقليـد لحقـب                   جميلةً

      .السابقين

  األشجار المثمرة -أ

وصف الشعراء األشجار المثمرة التي تزين بيئتهم، وأسـقطوا مـشاعرهم وأحاسيـسهم             

 عن سابقيهم من الشعراء في العصور المختلفة،         ال تقل جماالً    خالبةٍ  آسرةٍ عليها، وجاؤوا بصورٍ  

   :ين ذلك من خالل الصفحات التاليةوسأب

   األترج - 1
 وعبر عن حبـه     مد المعروف بابن الحمصي الدمشقي األترج ولونه،      وصف علي بن مح   

  :صفر اللون يبث الشوق للرائي وتومئ أصابعه له بالقدوم والتمتع، يقولله فهو أ

  ]الوافر[                                                                                        

ُرجٌّ ْستاِن وا وأْت َن الُب ى ِم مُ    َف اراٌت َوَفْه ِه ِإش  ِبَهْيَئِت

ْوقاً    َك َش ثُّ ِإلْي ُصْفَرُتُه َتُب وا   َف اِبِع َأْن َهُلمُّ ْوِمي ِباألص  1)(َوُت

  األجاص -2
على الرغم من انتشار أشجار األجاص في البيئة الشامية إال أن وصفها جاء قليالً أيضا،               

 األجاص في شكلها بكـرات الفـضة         فيها ثمار  شبه ي يِرد ألبي البقاء الب    واحدةً  مقطوعةً وجدتو

  :العنبر، يقولورائحتها برائحة 

  ]مجزوء الرجز[

ْسَن أ  ا ُح ى ي اٍص أَت ِصرِ    ج ْيِن الُمْب ي ِلَع  يْحِك
ضَِّةُأآُْ ْن ِف َدْت ِم ِر   رًا َب مَِّخْت ِبَعْنَب ْد ُض 2 )(ق

  

  :التفاح -3

ة يمزج وصفه للتفـاح والخـوخ       اعقَّ في شعر هذا العصر، فابن ز      جاء ذكر التفاح قليالً   

  :حاكي لونها األحمريشبههما بخد المحبوبة الذي يبالغزل و

  ]الكامل[

ٍة دُّ َمليَح اُح َخ وُخ والتُّف ْشِبيَهةِ       والخ اِحِبي َت ا ص ِه ي ْت ِب  1)(َآُمَل

                                                 
  .2/457، درر العقودالمقريزي، تقي الدين، ) 1(

  .126 ، نزهة األنامالبدري، أبو البقاء،  )2(
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    ـ ويصور التفاح على األغصان بخدود الحسان المخضبة بلون الع اب األحمـر للتـشابه   نّ

  : يقول،في اللونبينهما 

  ]الخفيف[

وحٍ   ْن َتفُّ اِح ِم دوُد التُّفَّ ابِ    أوُخ ُل الُعنَّ ضََّبْتها أناِم  2)(َخ

عند السابقين بسبب المشابهة والمماثلة في الحمرة بين        قديم  و تشبيه خدود المالح بالتفاح      

      د والنهـود التـي     ا بين التفاح الذي يحاكي الخـدو      يَّاِرالخد والتفاح األحمر، ويجمع ابن خطيب د

  : يصفها بالرمان، يقول

  ]البسيط[

ْن     صاِن ِم ى اَألْغ وِد َعل اُن النُّه َم
ْه َ )3(َث

دوِد َوُرْم   اِح الُخ ْصُن ُتفَّ ذا ُغ  ـَوَحبَّ

  :ة المحب إلى تذوق فاكهة تفاح الوجنات من المحبوب، يقولجَّويدعو ابن ِح

  ]الكامل [

ي َوَجناِت      شَّاِميُّ ِف ُه ال ي ِهُتفَُّاُح بِّ َتَفكَِّه ْيَن الُمِح ا َع اَل ي ْم ق  4)(َآ

   التين -4
شبه أبو البقاء البِرديقولالتين المترائي في الظلمة أوعية المسك بي ، :  

  ]مجزوء الرجز[

وافجُ  ى   5)( َن ْسِك َحَك    الِم

                                                                                                                                              

سْ   ي الَغَل راُه ِف ًا َت 6 )(ِتين
  

  :الخوخ -5

 ولم أجد إال    7)(" بدمشق ويسمى في القاهرة الخوخ     من محاسن الشام الدُّرَّاقن وهو أصنافٌ     "

  :ةاعقَّ ذكرته من قبل في الخوخ وهو قول ابن ز واحداًبيتاً

  ]الكامل[

ٍة دُّ َمليَح اُح خ ْوُخ والتُّفَّ ْشب       والَخ اِحِبي َت ا ص ِه ي ْت ِب  1)(يَهِةَآُمَل
 

  .193،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)1(

  .114 ، نفسه )2(

  .29،  ديوانهابن خطيب، داريا،) 3(

  .49، ، ديوانه الحموي، ابن حجة)4(

  .190، "نفج"، مادة القاموس المحيطالفيروز آبادي، مجد الدين، : أوعية المسك، معربة، ينظر: النوافج) 5(

  .158، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )6(

  .124 نفسه، )7(
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  الرمان -6

ـ قَّر لجماله، فـابن ز    أكثر الشعراء من وصف زهر الرمان عندما يعقد على األشجا          ة اع

  :يمازج بين الجلنار وأعراف الديوك لحمرتها، ويشبه عصارته بدموع المحبين، يقول

  ]البسيط[

دْ والُجلَُّن دُُّيوِك َوَق أْعراِف ال َع الُمِحبِّيَن      اُر َآ صاَرُتُه َدْم ي ُع 2 )(اتْحِك
  

  :، يقول بالفوانيس التي تعلق على األسوار آخرويشبهه في بيٍت

  ]الكامل[                                                                                        

وِاَنٍسَنلُجلُّوا اُهُمو ِبَف َشرَّفٍَّة   اُر أت ٍر ُم ِةُحْم ِل الَقْلَع 3 )( َآِمْث
  

وهي على أغصانها تشبه قطع المرجان فوق زبرجد، يقول علي بن محمـد بـن عبـد                 

  ]الكامل[                                                 :يِبلَعروف بابن العبي الحالرحمن الم

ْسِنهِ        ِديِع َوُح رَّْوِض الَب ضَّدِ      اْنُظْر ِإلى ال َنظٍَّم َوُمَن ْيَن ُم ُر َب  والزَّْه

هُ َنوالُجلُّ ُصوِن َآأنَّ ى الُغ دِ    ِقَطٌع ِمَن الَمْرجانِ      اُر َعل ْوَق َزَبْرَج  4)( َف

 عن حبه للرمان، فيستعير ألوراقـه       – نزيل القاهرة    –ي  ِسوِنويعبر عبد اهللا بن أحمد التُّ     

 على فراقه، وما حزنها إال عواطـف الـشاعر،          صورةً رثائيةً عندما يجعلها تمزق أثوابها حزناً      

  : يقول

  ]الكامل[

هِ     َد َقطاِف اِن ِعْن َن الرُّمَّ ا ِم دَّْوِح    َعَجًب اُض ال َسى ِري ِهُتْك ْن َأْوَرِاِق  ِم

ا   ْن ُحْزِنه ُه ِم ا أْوراُق ْت َأثوابَ    فكأنَّم ْد َمزََّق هِ َق ا ِبِفراِق  5)(ه

 عند الشعراء تشبيه الرمان في شكله بنهود النساء، وفي          ومن المعاني التي كررت كثيراً    

  : حمرته بخدودهن

  ]الكامل[

َدَها  ْشِبُه َنْه اُن ُي َذِلَك الرُّمَّ وُت ِف    وَآ ا َآالِحْلَوالتُّ ِةي آذاِنه 6 )(َي
  

                                                                                                                                               
  .193، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )1(

  .103 ، نفسه )2(

  .198، نفسه) 3(

  .2/454، درر العقود، والمقريزي، تقي الدين، 8/161، المنهل الصافي، ابن تغري بردي، جمال الدين) 4(

  .2/354، درر العقود المقريزي، تقي الدين، )5(

  .193، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، (6)
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  : ويقول

  ]البسيط[

ِبَغتْ   واَزُه ُس اٍر أَرى َأْآ 1 )(ِمْن َوْرِد َوْجَنِتِه الَحْمَرا َوُحْمَرِتهِ       وُجُلنَّ
  

 يـب ِطتحمله أغصان من زمرد، يقول ابـن خَ       ،  ولون الجلنار يشبه لون الذهب والياقوت     

ايَّاِرد:  

  ]السريع[

ُر أورا اٌر ِتْب ِهوُجُلنَّ ا    ِق ِه َمْبُهوَت ي ِفي َير َطْرِف  صَّ

هُ  صاُنُه َتْحَت ا أْغ ا   َآأنَّم ُل ياُقوَت رٌُّد َيْحِم  2)(ُزُم

ويالحظ أنه كان للمرئيات وما فيها من ألواٍن متجانسٍة أو متضادٍة نصيب كبير من أوصاف هذا                

    .3)(العصر، فقد احتلت مكاناً واسعاً في أوصافهم وخاصةً وصف األثمار

  
  نالزيتو -7

   قَّوصف ابن زة الزيتون والتين في بيت، فبدا الزيتون في شكله األخـضر كأحجـار             اع

 من الشاعر مع القرآن الكريم، ويالحـظ أن         ، في تواصلٍ   فهو يشبه ثمر الجنة    الزبرجد، أما التين  

لـم أن  الشاعر لم يتعمق في الوصف فلم يتحدث عن الطعم أو االستعمال وخاصة للزيتون مع الع         

قَّابن زل التي يكثر فيها الزيتون، يقولة كان يسكن مدينة الخلياع:   

  ]الكامل[

ٍد ُل َزَبْرَج وُن ِمْث َذِلَك الزَّْيت اتِ     َوَآ ي فاِآه يُن َيْحِك ِةَوالتِّ  4)( الجنَّ

  ْلَجْرَفالسَّ -8
نـه  يها الشاعر على إبراز لو، ركز ف   في وصف السفرجل    واحدةٍ وى بمقطوعةٍ لم أظفر س  

  :ةاعقَّ، أما شكله فدائري، يقول ابن ز الخارج يحاكي لون الحرير األصفر، فشكله منوشكله

  ]الكامل[                                                                                        

ًدا  ى ُمَتجعِّ ا أَت َفْرَجٌل لمَّ ِف َوالَكْيفِ    وَس ي الَوْص بَّْهُتُه ِف ِةَش  يَّ
                                                   

  .145 ، نفسه )1(

  .115، ديوانهابن خطيب، داريا، ) 2(

 .134 ، ناقداً  وشاعراً ابن حجة الحمويالربداوي، محمود، :  ينظر)3(
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َفرِ    ٍر أْص ْن َحِري َدوَّراٍت ِم صُّْفَرةِ    ِبُم ِل ال اِفَلها َآِمْث ْت س  1)(َجَمَع

  :العنب -9

  قَّصور ابن زة العنب، فوصف أشجاره التي تشبه المعرشات وشبهها بخيام الـسندس           اع

 ولم  الخضراء المنصوبة، أما قطوف العنب الناضجة فهي تحاكي القناديل إذا تدلت من أغصانها،            

ويرسم   مصفوفٌ، ينس الشاعر ألوان العنب المختلفة، فالعنب األحمر كالعقيق، أما األبيض فلْؤلؤٌٌ          

لهذه المعرشات في البيت الرابع صورة اإلنسان المشفق على أخيه اإلنسان، فالوصف جاء حسياً              

  :، يقولثمرهاركز فيه على شكل شجرة العنب و

  ]الكامل[

ْرِم تْح اُت الَك اوُمَعرَّش صوَبةِ      َسُب أنَّه سُّْنُدِس الَمْن اِم ال ُل الِخي  ِمْث
اِديًال ِإذا  ي َقن ا تْحِك َدلَّتِ    وُقطوُفه مَّ َت َدها ُث ْت َعناِق  أْرَخ

ٍر ْن َأْحَم ِسْبَتهُ ِم ِق َح ِل الَعِقي َيٍض    ِمْث فَِّتأْو أْب ِئ ُص ِل الآلِل   ِمْث
ت َت سَّما  بَاْت َو ال ا َنْح دُّ َأُآفَّه ةِ َت   ُم ا ِبالتَّْوَب ي َربِّه  2)(ْدُعو ِلعاِص

  :ويشبهها مع الزيتون بالعروش، يقول

  ]الخفيف[

روشٍ  ْصُب ُع اِض َن الُل الرِّي اِب   وِخ وِن َواألْعن روُش الزَّْيُت 3 )(َوُع
  

وعناقيد العنب المتدلية على أشجارها تحاكي حباتها الآللئ، وإذا عصرت خمـراً كانـت          

  : يِومة الحجَّدواء،  يقول ابن ِح

  ]الوافر[

ْض ى ُق ٌد َعَل َدلَّْتَعناِقي ي     ٍب َت َد الآلِل ا َعْق ى َمْنُظوُمه  َحَك

ا  ْأِس ِمْنه ي  إذا ُعِصَرْت َتَرى ِفي الَك ْن َدواِل َب ِم ْد َتَرآَّ  4)(َدواًء َق

  ويرى ابن سودفي عروش العنب وهي تحمل ثمارها صورة سماٍء تناثرت الثريا في            ون 

  :ائها، يقولأرج

  ]البسيط[
                                                 

  .194 نفسه، )1(

 .194، نفسه )2(

  .115ديوانه ، بن زقاعة، إبراهيم، ا )3(
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ا   اَر ِبه ِه ص ْت ِفي ُد الَح اتُ       إذا العناِقي ِه ُثَريَّ َدْت ِفي ماًء َب ي َس 1 )(َيْحِك
  

وارتبط ذكر العنب عند بعض الشعراء بالحديث عن الخمر الذي يصنع منه، فبدر الدين              

إلـى زبيـب،     من تعرضها للتلف وتحولها       يدعو إلى عصر العناقيد الفاخرة خوفاً      باِحبن الصَّ ا

  :يقول

  ]السريع[

ى     اِدْر ِإَل ُر ب ا العاِص ا أيُّه ِه   ي ي َآْرِم اِخِر ِف وِدَك الف  ُعْنق

اَعةً  ُه س اَك أْن َتْتُرَآ نَّْحسَ    إيَّ ُب ال هِ ُيَزبِّ ى ُأمِّ  2)( َعل

 ووصف البرهان الب ي العنب من خالل إلغازه فيه، فصور ألوانه البيضاء والحمراء،          ِسنَه

،  أو يؤكل حبـاً     أو يشرب عصيراً   قود الجمان، وذكر استخداماته، فهو قد يصنع خمراً       وشبهه بع 

  ]الخفيف[                                                :وهو يكثر في الشام ويقل في مصر

ي   ذا ِل َرٍة َوَآ اٍض َوُحْم  َفرَِحًا ِمْن راٍح َسَرْت ِفي الَمفاِصلْ         ُذو َبي
دو    راُه يْب اٍنَوَت وَد ُجم لْ      3)(ُعق ي ُمماِث ِر ِحبِّ ُر َثْغ ا َغْي ا َله  َم

الَفَة راٍح ْورًا ُس راُه َط لْ     َوَت ا َحواِص اِب ِفيه ُدرِّ الُحب  َوِل
ا ي َعَلْين وِدِه ُيغنِّ ى ُع ْل   َوَعَل يُج الَبالِب ِه َتِه يٌّ ِب  َأْعَجِم

ٌه ُه َفواِآ َك ِمْن راٌبَل َك  ُآ    َوَش ْصٍر ِإَلْي لْ لُّ َع اُه واِص  َتْلق
ٍب   لُّ َقْل ا ُآ ُه ِبه لْ    وَحالواُت ْسِر حاِم ُب ِللَك َسرورُه َوالَقْل  َآ
نْ  ٌل َوَلِك ْصَر َقِلي ي ِم ُلُه ِف لْ    َوْص زاُل ُمواِص شَّاِم ال َي َو ِبال  4)(ُه

فالشاعر في لغزه يرسم صفات العنب التي تدركها حواس البصر والسمع والذوق ليتمكن المتلقي              

  . حل اللغزمن

  ابالُعّن - 10
نَّالعاب ثمرقَّ يكون في قمع، وقد شبه ابن زضاب، يقولبلون الِخ ة لونه األحمراع:  

  ]الكامل[

ذاِلَك الُع ِهوَآ ي َتْقِميِع اُب ِف لٍ    نَّ بَّْهُتُه ِبأناِم ضوَبِةَش  1)( َمْخ

                                                 
  .197،  ومضحك العبوسنزهة النفوس البشبغاوي، ابن سودون، )1(

  .261، حلبة الكميتالنواجي، شمس الدين، ) 2(

  .13/92، "جمن"، مادة لسان العرب  جمال الدين، ابن منظور، الجمان، هنوات تتخذ على أشكال اللؤلؤ من فضة، ينظر)3(

  .139-138، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )4(
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  :، يقول2)(وبالعنم اب بأقرص الياقوت الحمراء،نَّ العكبيويشبه علي بن َأ

  ]السريع[

ا الُعآَأ هِ  نَّم ي َدْوِح اُب ِف َسمْ      نَّ ْسُنُه واْبَت اَهى ُح ا َتن  لمَّ

ا  دَّْت َلن اقوٍت َتَب راُص ي الَعَنْم   أْق ْت ِب ْد ُقمَِّع ٌل ق  3)(َوَأْنُم

  الفستق - 11
ة رأى الفـستق الـشامي      اعقَّفابن ز  من األشجار المثمرة التي وصفها الشعراء الفستق،      

  :شرته الجميلة كالبس حلٍة تشبه طلع النخيل، يقولبق

  ]الكامل[

شَّاِمي  ْسُتُق ال ةٍ والُف ِس ُحلَّ ةِ      َآالِب ِل َظِريَف واِر النَِّخي ِع أآ ْن َطْل  4)(ِم

   ا سروره على الفستق، فيجعله مسروراً مثله، ولفرط سـروره،          يَّاِرويسقط ابن خطيب د

  :يكاد يخرج من قشوره، يقول

  ]الرجز[

ا روِرهِ  أم ْن ُس ْسُتَق ِم َرى الُف ادَ     َت ْد آ ُشوِرهِ  ق ْن ُق ُرَج ِم  5)( أْن َيْخ

  راصياالَق -12

 تشوبها حمرة ورقها أطول من ورق المـشمش وثمرتهـا تـشبه حبـة                أغصانها سبطةٌ  شجرةٌ

 ثمرتها على أغـصانها الخـضراء       يِرد، وجاء وصفها قليالً، وقد وصف أبو البقاء الب        6)(العنب

  :، يقولالنجم المتأللئ في السماء وقت ظهور الشفقفبدت ك
  ]مجزوء الرجز[

ي الَقراِص ْدَتْحِك ِضِر   يا َوق ْرٍق َن ْت ِبِع  الَح
َفقٍ    ي َش ٍة ِف د   َآَنْجَم َضِرَب َذْيٍل أْخ  7)(ْت ِب

                                                                                                                                               
  .192، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )1(

، مادة القاموس المحيط، الفيروز أبادي، مجد الدين:  ينظرشجرة حجازية لها ثمرة حمراء يشبه بها البنان المخضوب،:  العنم)2(

  .1029، "نمع"

  .2/276، المواكب اإلسالمية في الممالك والمحاسن الشامية،  ابن طولون الصالحي، محمد)3(

 .194، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )4(

  .122، ديوانه داريا، ، ابن خطيب)5(

  .117 ،نزهة األنامالبدري، أبو البقاء،  )6(

  .117،  نفسه)7(
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  : آخر بحبة المرجان المعلقة بخيط أخضر، يقولويصورها في بيٍت

  ]مجزوء الرجز[

يا ا الَقراْص رِِ     آأنَّم َدْت للنََّظ ا َب  لمَّ
َرى  اٍن ُت ُة َمْرج َضرِ     حبَّ ْيٍط َأْخ ي َرْأِس َخ  1)(ِف

   اللوز-13

، واللوز هو أول ثمار الربيع وأزهاره هـي أولـى           ر أشجار اللوز في البيئة الشامية     تكث

األزهار، وتعرض الشعراء إلى ذكر اللوز ولكن وصفهم ألزهاره يفوق وصفه، وربمـا يرجـع               

ى جمال أزهاره وإلى أنها أيضا تبشر بقدوم الربيع بحلته الخضراء، وإلى كثـرة أشـجار                ذلك إل 

  : اللوز، وهللا در الشاعر

  ]الطويل[

ْبِقِه ِل َس ْن َأْج ْوِز ِم ِر اللَّ يُم ِبَزْه اِدمٌ     َأِه َع َلق شُِّرنا أنَّ الرَِّبي  ُيَب

ُب ش ُهيٍء موَأْعَج ِه أنَّ صاٌن   ْن َمعاِني ُع َأْغ ٌمُتَقطَّ َو باس ُه َوْه  2)( َل

  قَّويشبه ابن زة لون اللوز األخضر المشوب بالغبرة بلون قماش الجـوخ األخـضر،            اع

  :يقول

  ]الكامل[

ةٍ  َس ُجبَّ اَء الِب َضُر ج ْوُز اَألْخ ِل      واللَّ َرة، َآِمْث ْن َغَب ْضراَء ِم َخ
ة َْخ َ )3(ال

وهو يشفع صورته   ،   على ثمار الشام    لوز بالده مصر وجوزها    ياِزج الحِ ابهويفضل الشِّ 

  :، يقولبيات إيقاعاً موسيقيا جميالًالجناس مما أعطى األب

  ]الرجز[

ا  ْت ِلَزْهِرَه ْد َزَه ْشُق ق اُلوا ِدَم ا   ق ا َولْوَزَه اِهْد َجْوَزه اْمِض َوش  ف

دِ  ُت ال ُأبَْ ا َفُقْل َدِتي ِبه ا     ُل َبْل ا َوَلْوَزه ى َزْهَرَه ْسُت أْرَض  4)(وَل

 للوز مزجها بوصف الخمر، فـالخمرة التـي          جميلةً ي فيرسم صورةً  يِناِممالدَّا أبوبكر   أم

تستخلص من عقود العنب تعهدت بنفي الهموم وإزالتها، ويشهد الشاعر ورفاقـه علـى ذلـك،                
                                                 

  .117نفسه،  )1(

 .263، حلبة الكميتدين،  النواجي، شمس ال)2(

  .الستقامة الوزن " واللوز أخضر جاء البس جبٍة " ،الصواب في الشطر األول 194،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)3(

  .162-3/161، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب المقّري، أحمد بن محمد، )4(
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والشاعر يوشح صورته بالتورية في لفظة عاقد التي تعني خروج الثمرة وعقد الـزواج عنـدما                

  : للعهد، يقولوعاقداً يجعل اللوز شاهداً

  ]الطويل[

ا  روِم ُعقوَده ُت الُك َدْت ِبْن ِئْن َعَق دُ    َل مُّ زِائ مِّ َوالَه ِل الَه ِي َحْم ى َنْف  َعَل
ِدها       اِم ِلَعْق ي الَمق هوٌد ِف َنْحُن ُش دُ          َف ْوُز َعاِق ِو َواللَّ  1)(َعلى أْوِلياِء اللَّْه

 لزهر اللوز منها مقطوعة للشاعر ابن       ونقل أبو البقاء البدري بعض المقطوعات الوصفية      

  :اط يطابق فيها بين نوارة اللوز الضاحكة وبين المطر الباكي، يقولرَّالخَ

  ]الطويل[

ُر األ ِه َثْغ ِر  وَرْوٌض ِب ٌمزاِه ْر   باِس وَّاِرِه    َوَط ْحِك ُن ْن ِض ا ِم ُف الَحي
)2(اآ

ـ ه، فيج ويعبر الشاعر نفسه عن حزنه النقضاء موسم اللوز و أزهار          ل الحمـام نائحـاً     ع

  :والدوالب باكياً على ضياع نشر أزهار اللوز وعبقها، يقول

  ]الطويل [

ُه وُح َحماُم ى َدْوٍح َين رْرُت َعل رِ           م ى شاِطِئ النَّْه ي َعل  َوُدوالُبُه َيْبِك
رُ    اٍك ودِائ َت ب ا أْن ى م ُت َعَل شِِ      َفُقْل ْن َن اَع ِم ا َض ى م اَل َعل ِر َفق

)3(الزَّْه

  ِلويجمع ابن ميك الح والـريح  ي إلى جانب ذكر نوارات اللوز وصف الحمائم المغنية          ِوم

  : وعرس، يقول، فيظهر الروض في احتفاٍلالمشببة واألغصان الراقصة

  ]البسيط[

ْرِس      ي ُع ِر ِف ى الزَّْه اِدْر إل ب
ً ُض اض ِّ ال

ي        داِن ِف ى الِعي ْت َعَل الُوْرُق َغنَّ َف
َق َ ال رِّ َصٌةوال صاُن َراِق بََّب َواألْغ َوَرقِ          يُح َش َن ال ًا ِم  4)(َوالزَّْهُر َتْنُثُر أْوَراق

أما زهر اللوز والندى يكلله فثغر باسم يكشف عن أسناٍن فيها رقةٌٌ وعذوبةٌ أو كأس فضٍة                

  :يِوم الحيكِل بعقود الدر والحبب، يقول ابن ممزينٍةومملوءٍة ذهباً 

  ]البسيط[
                                                 

  .79 السراحنة، سارة، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، )1(

  .143 نزهة األنام، )2(

 .143،   نزهة األنام،البدري، أبو البقاء)3(

  .144  ،نفسه )4(
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أ هُ   نَّآ لُّ َبلََّل ا والطَّ َر الرُُّّب َنِب    زْه ْن َش رُّ َع مًا َيْفَت دا باِس ٌر َب  1)(َثْغ

بُ   ُؤُه َذَه ْيٍن ِمْل ْأُس ُلِج بِ       َأْوَال َفَك دُّرِّ ِبالَحب وِد ال ْن ُعق ٌل ِم  2)(ُمَكلَّ

  :ا اللوز إنساناً فِرحاً مبتسماً، يقوليَّ داِريبِطويشخص ابن خَ

  ]البسيط[

أنَّ ُم َرحٍ آ ْوِز ُذو َف ِر اللَّ َيضَّ َزْه رَّْوِض       ْب ي ال ُه ِف واَتَرْت ِمْن َت
اُت ا ْت )3(ا

           ر الشعراء عن سابقيهم فـي      هذه هي بعض األشعار التي ظفرت بها في وصف اللوز، وقد قص

 في أغلبها تركز على الشكل الخارجي، وكثير من أشـعارهم           وصفه، وجاءت أوصافهم سطحيةً   

  .ن مضامين نفوسهم ومشاعرهم أكثر من كونها وصفاً قصد لذاتهجاءت تعبر ع

   الليمون-14
ي بأشجار الليمون، وشبه روائحها العطريـة بـروائح الكـافور           ِومة الح جَّب ابن حِ  عِجُأ

  :والزعفران، يقول

  ]البسيط[

يَن      وِن ِح َجِر اللَّْيم ى َش ْر إَل واْنُظ
ْ َ َز

شَّ    ى ال ا َعل َضوََّع َريَّاه ا َت  َجِرلمَّ
ْد   افوِر ق َن الك ًا ِم ي ِحقاق تْحِك
ْ َغ ُ

راٍن   ُصَرِبَزْعَف ا َب ْت ُآلَّم  4)( َفراَق

ي لون الليمون وطعمه، واسـتعار      ماِمير الح ِصووصف إبراهيم األنطاكي المعروف بالنَّ    

  :للونه لون صفرة العاشق الذي أنهكه الوجد، أما طعمه فيشبه طعم هجرانه، يقول

  ]السريع[

ةً  ْدىأه ُي لْيموَن يَّ الظَّْب ساِنهْ      إل ْكٍرِ ِإلْح ُت ذا ُش  ال ِزْل
هِ    فراِري ِب ي اْص ْفَرُتها َتْحِك هْ      ُص ِم ِهْجراِن ْن َطْع ا ِم 5 )(َوَطْعُمه
  

 أخرى له ينقل لنا الشاعر صورةً دقيقةً لشكل الليمون الذي يـشبه بـيض               وفي مقطوعةٍ 

  :الدجاج وقد لطخ بالزعفران، يقول

  ]عالسري[
                                                 

  .96، "شنب"، مادة القاموس المحيط  مجد الدين،ماء ورقة وعذوبة في األسنان، ينظر الفيروز آبادي،:  الشنب)1(

  .145 ،  نزهة األنام،البدري، أبو البقاء )2(

  .108،  ديوانه ابن خطيب، داريا،)3(

  .، األبيات غير موجودة في الديوان360، حلبة الكميت النواجي، شمس الدين، )4(

  .2/330، المواكب اإلسالمية الصالحي، محمد ،  ابن طولون)5(
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دا ْد َب ذي ق ذا ال ا ه انْ      لْيموُنن راِقِه بالَعي ْن ِإش ُذ ِم  َيأُخ

دْ    اٍج َوَق ْيُض َدج ُه َب الزَّْعَفراْن   آأنَّ ُث ِب ُه العاِب  1)(لطََّخ

  المشمش -15
  قَّوصف ابن زمن زبرجد، وثمارها كواكـب معجونـةً    اع ة شجرة المشمش، فرآها سماء

  :بالزعفران، يقول

  ]الوافر   [

م ٍدَس ا 2)(اُء َزَبْرَج َرْت َعلْين رانِ    َنَث يِن الزَّْعَف ْن َعِج َب ِم 3 )(َآواِآ
  

ويجمع مع ذكره وصف البندق والزعرور، وقد ظهر المشمش معجوناً بالعـصفر وهـو              

  :نوع من أنواع التوابل، يقول

  ]الكامل[

اِدقٍ    ْبُه َبن روُر ِش ُدُق َوالزَّْع  4)( َمْعُجوَنةِ َمَع ِمْشِمٍش ِمْن ُعْصُفرٍ      والُبْن

للـون كلـون    ي في صورته لون المشمش الذي أصبح أصفر ا        وِميُّين الفَ  الد اجرويبرز سِ 

العاشق بعدما كان أخضركالز د، يقولمر:  

  ]الخفيف[

ْوِني    ْفَرَة َل قوَن ُص َر العاِش َضرْ     أْنَك الزُُّمرُِّد َأْخ ُت َآ َدما ُآْن  َبْع

سمي شقت فج ي ع ادروا أنن د تكسر      أصفر     م  5)(وقلبي من بعاد ق

 فقد وصف طعمه الذي يفضل على كل الملذات والطرب، فثمرته على            كبيبن أَ أما علي   

  :الشجرة عند هبوب الريح تحاكي أزرار الذهب الصفراء التي تخاط  بالثوب

  ]البسيط [

شِمٍش ِب  وِم ْن أْعَج اَءِني ِم ذاِت َوال     ج َن اللَّ يَّ ِم َهى ِإَل َرِبأْش  طَّ

ُشُرهُ    رِّيِح َتْن وِب ال ي ُهب ُه ِف اِئٌق   َآَأنَّ اِلِص   6)(َبن ْن خ ْت ِم ُخِرَط

  الموز -16
                                                 

  .2/331 ،نفسه )1(

 .3/194، "زبرجد"، مادة لسان العرب  جمال الدين،الزمرد، ينظر ابن منظور،:  الزبرجد)2(

  .200، ديوانه  ابن زقاعة، إبراهيم،)3(

  .، الشطر األول مكسور من المصدر192 ، ديوانهابن زقاعة، إبراهيم،  )4(

، الشطر الثاني من البيت الثاني 2/298، المواكب اإلسالمية في الممالك والمحاسن الشامية ابن طولون الصالحي، محمد ، )5(

  . مكسور

   .10/27، "بنق"، مادة لسان العرب  جمال الدين، ابن منظور،جمع بنيقة، وهي لبنة القميص أو فتحته، ينظر:  البنائق)6(

  .115، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )7(
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قَّشبه ابن زة الموز األصفر في شكله المعوج بناب  الفيل المصبوغ بالزعفران، يقولاع:  

  ]الكامل[

ا    ْن أْفياِله اِت ِم ْوُز َآالنَّاب ْصبوَغٌة ِب   والَم ْفَرِةَم 1 )(الزَّْعَفراِن َوُص
  

ي أشجار الموز الخضراء عند هبوب النـسيم عليهـا بالفتيـات            ِومة الح جَّويصف ابن حِ  

أما ثمارها فيستعير لها لون الذهب من الخارج ويجعـل مـذاقتها             المتمايالت في أثواٍب خضٍر،   

للشكل والطعم يقولكطعم عسل قصب السكر، وهذا الوصف إبراز :  

  ]البسيط[

هِ  سيُم ِب بَّ النَّ ْوُز إْذ َه ا الَم َن اَألْزرِ    آأنَّم ْضٍر ِم ي ُخ اَيْلَن ِف ٌد َتم  ِغي
هُ    ٌر َوداِخَل ُه ِتْب أنَّ خاِرَج ِصرِ      آ اِرٍد َخ ْذٍب ب شوٌب ِبَع ٌد َم  2)(َقْن

في قول البدري، يقول من فضٍةوالموز سبائك   :  

  ]مجزوء الرجز[

ِذي    ْوِز الَّ ى الَم ْر ِإل ي    انُظ رَّ ِب فا إْذ َم ال َوَص  َح
ضَّةٍ    ْن ِف باِئكًا ِم ذََّهبِ     َس ْت َبال ْد ُموَِّه  3)(ق

 حسن الشكل يوزن عند الناس بالميزان، فإذا         عن شيءٍ  ي في الموز متسائالً   اِجوويلغز النّ 

  :، يقول" موزوناً "زدنا واواً ونوناً على كلمة موز صارت الكلمة

  ]السريع[                                                                                       

َسنٌ    ْيٍء َح ُم َش ا اْس ْكُلهُ م اً       َش اِس َمْوزون َد النَّ اُه ِعْن  َتْلق
ُه   دودًا َوِإْن ِزَدْت راُه َمْع ًا   َت اَر َمْوزون ًا ص  4)(َواوًا َونون

  ْجْناَرالنَّ -17
  

وصـف  ، وتعرض شعراء هذا العصر إلـى        5)(كلمة فارسية ج هو البرتقال  وهي      نْارالنَّ

  :ة، يقولاعقَّ الذهبية كراٍت من الذهب األحمر في وصف ابن زالبرتقال، وبدت حباته

                                                 
  .193،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)1(

  .األبيات غيرموجودة في الديوان. 360، حلبة الكميت النواجي، شمس الدين، )2(

  .لثاني من البيت األول مكسور من المصدر، الشطر ا210، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )3(

  .374، شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن، ) 4(

  . 189، "نرج"، مادة القاموس المحيط، الفيروز أبادي، مجدالدين:  ينظر)5(
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  ]الكامل[

اِنهِ   ي ِخْرص اَرْنُج ِف ا النَّ َرِة   وآأنَّم شَّديِد الُحْم ذََّهِب ال َن ال ٌر ِم  1)(ُأُآ

  اقَّووصف ابن زأشجار البرتقال وثمرتها، فأبرز ثمرتها الذهبيـة        أخرى   ة في مقطوعةٍ  ع

  : في جمالها، يقولباكيةً لما هب النسيم، في حين بدت األشجار عذارى مليحاٍت

  ]البسيط[

ى   ا َفَبَك ى ناَرْنِجه سيُم عل بَّ النَّ ْينَ      ه رًا ب ْسَجٍد ُأُآ ْن َع واِآيِنِم   الَج
ا    ي َمالحِته ذاَرى ِف جاُرها َآالَع ساِتينِ     َنضِ  ُخْضٌر   أْش ْقَي الَب  2)(يراٌت َس

ا يرى ثمرات البرتقال في كانون      يَّاِريب د ِطونوع الشعراء في صورهم للبرتقال، فابن خَ      

جمراٍت متوقدةً وسط كانوٍن من النار، وقد أحسن الشاعر توظيف الجنـاس فجـاء جمـيالً دون             

  :استكراٍه أو تكلٍف، يقول

  ]البسيط[

رَّ   ا الُمْحَم أنَّ ناَرْنَجه رٍ آ ْن َمَط َط      ِم ٌر َوْس انوَن َجْم ْهِر آ ي َش ِف
ن ان )3(آ

أغصان البرتقال فبدت حباتها زمردا وعقيقاً أنضجته حبات المطر،          ويصف أحد الشعراء  

 موسى عليه السالم قد أقبسها من ناره فبـدت فـي لونهـا              وهو يتكئ على التراث الديني جاعالً     

  خضر فقد جر عليها ذيله وهذا يدلل على ثقافة الشاعر الدينية،            مشتعلة، أماال  البرتقالي وكأنها نار

  :يقول

  ]البسيط[

ةً    اَرْنِج حاِمَل ُضِب النَّ ى ُق ْر إل رُ     انُظ اَغُه الَمَط ًا ص رُّدًا َوَعِقيق  ُزُم
َسها      ِه أْقَب يُم اللَّ ى َآل أنَّ ُموَس ِضرُ     آ ُه الَخ ا َذْيَل رَّ َعَلْيه ارًا َوَج  4)(ن

في بدائع الزهور أن شجر النارنج أفلح وطرحت أشجاره طرحـا لـم             ويذكر ابن إياس    

، وكان اإلنسان إذا مر بين األشجار يرى النارنج أكثر من الورق فقـال              ـه817يعهد مثله عام    

 تسبي األنظار وقد بدت حباتها ناراً مشتعلةً ال تنطفئ وال           أحد الشعراء في وصف روضة برتقالٍ     

  :تشعل األغصان، يقول

  ]لبسيطا[      
                                                 

  .191، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )1(

 .104، نفسه )2(

 .34، ديوانه داريا، ، ابن خطيب)3(

  .2/16 ،2 ق،بدائع الزهور، حنفي، محمد ابن إياس ال)4(
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ا        ْسِبيَك َمْنظُره ٍة َي لُ          اْنُظْر إلى َرْوَض ْضَرُب الَمَث ا ُي  ِبُحْسِنها ِفي الَبراي
ُضٍب   ي ُق اَرْنِج ِف َن النَّ وُح ِم اٌر تل صاُن     ن ى َوال األْغ اُر ُتْطَف ال النَّ

ُل ْشَت )1(َت

 مـن   اًاستقى منه الشعراء كثيـر    ، و  في وصف الطبيعة    دائماً وكان معجم الغزل حاضراً   

  :ي في تشبيه حبات البرتقال في اتساقها بنهود الحسانِومة الحجَّمعانيهم، يقول ابن ِح

  ]البسيط[

ِسقاً   ُه إْذ الَح ُمتَّ أنَّ ناَرْنَج ٍد   آ وُد ِغْي َسِن ُنه ي َأْح َدْت ِف  َب
َ ُّ )2(ال

   وشبه أبو البقاء البمن السندس ولهـا    ي أشجار البرتقال بالحسناء التي تتبختر في حلٍة         ِرد

  : أزرار من اللؤلؤ وهي تميس مع النسيم كلما هب عليها، يقول

  ]الكامل[

ي سناءَ ِف َبَهْت َح ْد أْش ٌة ق عْ    ناَرْنَج يُس َم ِسيِم تِم ْرِس النَّ ْشِر ُع  َن
َ ُ)3( ةٍ     ي ُحلَّ ا ِف ى َلن ْسَنها ُتْجَل ا ُح ؤْ    ي ْن ُلْؤُل ا ِم ْنُدٍس أْزراُره ْن ُس  4)(ِم

  : زهرتها البيضاء الجميلة الفضية بسبائك الذهبويصور

  ]مجزوء الرجز[

ا    حَّْت َلن ا َص ي الِكيْمي بِ    ِف ْن َحَط ٌة ِم  ناَرْنَج
ا   ْيُن َزْهِره بِ     ْدِعيَُِلَج ْن َذَه باِئكًا ِم  5)(َس

  
  خيلالنَّ -18

            تـصح  النخيل من أجمل األشجار، ومنظره في حقوله من أجمل المناظر، وإذا كان قوم  

      إلى أن تكبر،     حددها العرب من حين تبدو صغيرةً      نسبتهم إلى النخيل فهم العرب، وللنخلة أسماء 

  .وكذلك الرطب من حين يكون طلعا إلى أن يصير رطبا

 له، ربما    عميقةٍ ، ال يدل على معرفةٍ    وجاء وصف الشعراء في هذا العصر للنخيل عابراً       

ين الـذين وصـفوا     الـسابق زيرة العربية والعراق    يعود ذلك لقلة معايشتهم له بخالف شعراء الج       
                                                 

  .2/16 ،2ق،  نفسه)1(

  .هذا البيت غير موجود في ديوانه. 360، تأهيل الغريبالنواجي، شمس الدين، ) 2(

  .، والشطر الثاني مكسور1173، "صوو"، مادة  القاموس المحيطالفيروز أبادي، مجد الدين ، : مختلف الريح، ينظر:  الصوى)3(

  ،199، نزهة األنامبو البقاء،  البدري، أ)4(

  .199، نفسه )5(
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 وصف العارف الخبير بتفاصيلها وجزئياتها، لكنهم على الرغم من ذلـك            أشجار النخيل وثمارها  

  حـسياً   يصف النخيل وصفاً   يُّجاِز الحِ ابه في الوصف، فالشِّ    ال تقل جودةً   جيدٍة ٍ جاؤوا لنا بصور  

كالحـسان،  تمـيس   فالنخيـل    ، وجمالٍ د من روعةٍ  يعبر من خالله عن إعجابه النفسي بما يشاه       

يقولتال بالرغم من أنها أشيتخيلها ذهباً من الياقوت األحمر، وعثاكيلها قالئد ،:  

  ]البسيط[

نْ   ُد ِم ْت قالِئ ل إذا ماَس ْل   وللنَِّخِي ا الَعثاِآي ِت حاَآْته ِر الَيواِقي  1)(ُحْم

ِل    ي َوُخيِّ َحَرْت عْيِن ْرَو أْن َس ال غ
ل

شاِتيلُ  ِب   َي الَم ٌب َوْه ا ذَه 2 )(أنَّه
  

  قَّوجمع ابن زبقالئـد   بالعرائس المزينة، ووصف بلحها     ة للنخيل عدة صور، فشبهها      اع 

 فـي ألوانهـا     من الياقوت األحمر واألصفر، والشاعر يحرص على أن تكون صورته متناسـقةً           

خ بالعنبر، واسـتعار للنخيـل      وتفاصيلها، لتقديم األفضل، لذلك رسم للبلح صورة الياقوت المضمَّ        

، وجريـدها سـيوفها،      حربيـةٍ  تستعد لخوض معركةٍ    وأبرزها في هيئة عساكر     إنسانيةً صورةً

  :وجمالها خالل قراءتها، يقولويستطيع القارئ أن يلمس روعة الصورة 

  ]الكامل[

راِئشٌ   ُل َع ا النَِّخي ٍة َمجْ    )3(وآأنَّم ِشبِه َعروَس لٌّ َآ ِةُآ  ِليَّ
َشَرْت شَّاِقها َن ى ُع َدها عَل ْفِرةِ      قالِئ ْن ُص اقوِت أْو ِم ِر الي ْن أْحَم  ِم

تْ    ُب ُقمَِّع بلُح الُمَرطَّ ا ال ِت   وآأنَّم العْنَبِر الُمَتَفتِّ ُه ِب  ياقوُت
َزتْ  راِد تَجهَّ ْوَم الطِّ ا َي ساِآرٍ    وآأنَّم ْيَن َع ْرِب ب ْصَطفَِّةِللح   ُم

سُّيوِف َت ُل ال ُدها ِمْث ْتَفَجِري ةِ      الَعَب ُل القاَم رُّْمُح ِمْث ِه وال ْورًا ِب 4 )(ط
  

 قَّوالبن زلنخيل، حيث صورها بالعـذارى بـين        أشجارا ة مقطوعة أخرى في وصف    اع

 لطولها واسـتقامتها ،     رماح  وقوام العذارى  ، للمقاتلين ، وجعل جريدها سيوفاً   المحاربين صفوف

  : يقول

  ]الخفيف[

ذاَرى أنَُّهنَّ َع ٍل آ صُّفوفِ      وَنخي ْيَن ال َرْزَن ب ْرٍب َب ْوَم ح  ي
                                                   

، "عثكل"، مادة لسان العربابن منظور، جمال الدين ، : مفرده عثكال، وهو الشمراخ الذي يحمل التمر في النخيل، ينظر:  العثاكيل)1(

11/425.  

  .30، كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )2(

  . يستقيم الوزن، حتى"وكأنما صف النخيل عرائش" الصواب  )3(

  .192، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )4(
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ذ  لُّ ع ُرْمحٍ  آ واٌم َآ ا َق ُسيوفِ     َرا َله ِدها ِب ْن َجري ْت ِم  1)(َلِعَب

  :ا النخل بالعرائس المتباهيات اللواتي تجلين ألزواجهن، يقوليَّيب داِرِطويصور ابن خَ

  ]الطويل[

َأ ساتِ آ َل الماِئ راِئٌسنَّ النَِّخي 2 )( اَألْآفاِء َيْحلو َجالُؤها   َعلى َأْعُينِ     َع
  

رة ظهور العجائز   ة وصف أغصان النخيل المعوجة بصو     جَّومن الصور الطريفة البن حِ    

  :، يقولحنيةنالم

  ]البسيط[

هِ        رِ       َعجاِئٌز   آأَََّن ما اْعَوجَّ ِمْن َدْوِح النَِّخيِل ِب ْن ِآَب  3)( قْد َحناها الدَّْهُر ِم

، وحبـه لهـا     داللة على سرور نفسه    في عرسٍ يل  فتخيلها    أشجار النخ  اسيورأى ابن إِ  

  ]الطويل[                                                                             :يقول

َسرَِّني        ل َف ْرِس النَِّخِي اِهدُ    َنَظْرُت ِإلى ُع ُه َوُأش ا عاَيْنُت ُن م 4 )(َمحاِس
  

]                 البسيط       [ :قصيدٍةفي مطلع  يواِج، يقول النَّ)5(النيلوفاء  في وقت جيدةًوطرح النخيل ثماراً

ِه أو ُد ِللَّ ى الَحْم ا َوَوَف ى ِنيُلن َشَفا        فََ ْد َن اَن َق ٍب آ َه َقْل لَّ ُغلَّ  َوَب
  ]البسيط[    :أثر هذا الوفاء بعد عدة أبياٍت        ثم يتحدث عن 

ِذي  اِم الَّ ي الع ُل ِف َم النَّْخ وَأْطَع
ْت َ َ َغ

صًا   اُه ال ِشي الُيْمِن ُيْمن َوال  6)(ِب
َشفًا َ)7(

  ]الطويل[:     مصر يتذكر نخيلها ورياضها، يقول لبلدهيراِقوعندما يشتاق عبدالرحيم الِع

ْل َأبِ  " ْعِري ه َت ِش َتنَّ أال لْي ي
ًة َْل )8("َل

نْ  ِب   ا َم ْصَر َفِفيه ُزولُ  ِم بُّ ُن   ُأِح
ا  واِرَد ِنيِله ًا ِم ْل َأِرَدْن َيْوم ةٌ         وه ي َرْوَض ُدَوْن ِل لُ  َوهْل َيْب  9)( وَنِخي

                                                 
  .156 ،ديوانه ، نفسه)1(

  .6، ديوانه ابن خطيب، داريا، )2(

  . ، هذا البيت غير موجود في ديوانه360، حلبة الكميتالنواجي، شمس الدين، ) 3(

  .273، نزهة األمم في العجائب والحكمابن إياس الحنفي، محمد ، ) 4(

   .335 -5/334، معجم البلدانيل هو زيادة ماء النيل وتدفقه بغزارة حتى يصل إلى مستوى معين، ينظرالحموي، وفاء الن )5(

، ومادة 9/47، "شيص"، مادة لسان العرب، ظور، جمال الدينابن من: التمر الفاسد، ينظر: رديء التمر، والحشف: الشيص) 6(

  . 3/194، "حشف"

  .123شمس الدين النواجي، ، دراسة شعر حسن،  عبد الهادي)7(

  .1/354، الشعر والشعراءالشطر مضمن من شعر مالك بن الريب التميمي، ينظر، ابن قتيبة،  ) 8(

  .4/187،  الضوء الالمع،السخاوي، شمس الدين) 9(
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ويوري صدرين اَآل الدي ببذرة التمر لنوايا من يخاطب وظنونهم، يقولِمد:  

  ]مجزوء الرجز[                                                                               

ِذي َر الَّ ْم ُأِرٍد التَّْم ِسَوى   ل َدْيُتُموُه ِل  َأْه

واُآُم ْن َن ْوِفَي ِم َوى     َخ ِر النَّ ي التَّْم  1)(َألنَّ ِف

  : األشجار غير المثمرة -ب
   األراك -1

هو الشجر الذي يؤخذ منه عود األراك ويستعمل للتسوك، وقد وجدت مقطـوعتين فـي               

ولى للشاعر بدر الدين أحمد بن شرف الحنا الذي مزج وصـفه بـالغزل،              وصفه، المقطوعة األ  

  :حيث يهنئ عود األراك لمالمسته طيب ثغر المحبوب، يقول
  ]الكامل[

ِرهِ  اُعوَد األَراِك ِبَثْغ َت ي اِرقِ  إْذ   ُهنِّْئ ُر ُمف اِن غْي َت ِلألْوط   أْن
اً    َق َوباِرق َت الَعِقي َت فارْق ابيْ     إْن ُآْن َت م ا أْن اِرقِ ه ذْيِب وب  2)(َن الُع

ـ    ِةبوالمقطوعة الثانية لمحمد بن محمد بن هِ       ي، وفيهـا يـدعو   ِزاِر اهللا المعروف بابن الب

  :غصن األراك للحضور إلى حديقة النرجس والبنفسج دون الخوف من الوشاة والرقباء، يقول

  ]البسيط[      

َسجُ       حِديَقِت ا َبَنْف ى الزَّْرق ْر   هاي قْد َحَك َبَه   والنَّ ا أْش ضُّ ِفيه ِجُس الغ
َا ُ شُّ ال ْصَن  ا ُغ َش ي ُضْر وال تْخ فاْح

ْ ة اآ األ
ُيِن      ْن أْع اِة وال ِم ْسِن الُوش ُل

ا َ َُّق )3(ال

   : البان -2 

، 4)(البان شجر يسمو ويطول في استواء، وهو شديد الخضرة وثمرته تشبه قرون اللُّوبيا            

يهم، لتغير البيئة وميلهـا إلـى       ن جاءت صورهم أقل من سابق     وقد تعرض الشعراء إلى ذكره، وإ     

، أو مـن  ل وصف الرياض والحدائق ستقرار والترف ولقلة معايشتهم له، وجاء ذكره من خال اال

، فيـستعير    الروضة فتستوقفه باناتها وتعجبه     يتجول في  ءافَوال  أبي بنا ِلضخالل الغزل، فأبو الفَ   

   :ب، يقولنها رائحة المسك والطيلها صورة العرائس التي فاحت م
  ]البسيط[

                                                 
  .193، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )1(

  .11/307، النجوم الزاهرة ابن تغري بردي، جمال الدين ، )2(

  .2/826، وجيز الكالم في الذيل على دول اإلسالم السخاوي، شمس الدين محمد، )3(

  .107، نزهة األنامالبدري، أبو البقاء، :  ينظر)4(
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َرتْ   اِت ِإْذ َخَط ُضُب البان ا ُق 1 )(َعراِئٌس َزِهَيْت ِبالِمْسِك َوالطِّيبِ       َآَأنَّم
  

ة يستعير للبان لـون     اعقَّ ز ولم ينس الشعراء اللون ودوره في رسم معالم الصورة، فابن         

  :  يقول، وهو حيوان قارض يتخذ من األشجار بيوته،السنجاب

  ]البسيط[      

راً        سِّْنجاَب ُمْفَتِخ ِبَس ال وْرِد      والباُن قْد ل ى اَآلِس وال ِه َعل ِب
ن ْ )2(النُّ

وارتبط حديث الشعراء عن البان بذكر الحب والغزل، ونظموا صوراً جميلةً فـي هـذا               

     قَّالصدد فاضت رقةً وعذوبةً، فابن زه صورةً يمزجهـا   ة يتخذ من اصطالحات الحديث وروات     اع 

بغزله، فالمنثور يسامر الشاعر ويروي له قصص الحب عن النسيم والبان ونباتات الرند والغار،              

                                                                          :في دوحٍة كللتها أزهار البنفسج، يقول

  ]الطويل[      

ُة وْرٍد أرض  َسجٍ ودْوح ْن بنْف وُر ه   ها ِم اِدُمِني مْنث ِفراِرِهاُين   ِباْص
ْسَمِة            ْن ن بِّ َع َرَوى ِلي َحِديَث الُح

ا َّ ال
َويِم     ِد الُغ ْن َرْن اِن ع ِن الب ع

ه ا )3(َغ

وركز الشعراء في وصف البان على ذكر طوله وليونته، وشبهوا بـه قـدود الحـسان                

 وهذه الـصورة مـن      ي شابهت قامتها البان في استوائه،     اِجولضمورها واستقامتها، فمحبوبة النَّ   

  : يقولالصور التقليدية التي اعتاد الشعراء على استدعائها في وصف المرأة،

  ]البسيط[                                                                                

اِن  ْصِن الب ِل ُغ ْن ِمث يُس َع َتِم
ا َُته قا

دُّرِّ        ِت   َن ال ى ِم  4)(يهًا َوَتْبِسُم عْن أْبَه

ي غصن البان منعطفاً على المحبوب، فهو يشابهه ويماثلـه          ِقشْم الد كبيويصور علي بن أَ   

  :ألن األشياء تألف مثيالتها

  ]الوافر[

انٍ   صَن ب ِذُب ُغ اَم يج يٌح ق هِ      مل ًا َعَلْي صُن ُمْنعِطف اَل الُغ  َفم
وَ    صِن نْح ُل الُغ عٌ وَمي ِه طْب هِ      أِخي ِذٌب ِإلْي شَّيِء ُمنَج ْبُه ال  1)(وِش

                                                 
  .153، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل حروب، إسماعيل، ) 1(

  .103،  ديوانهابن زقاعة، إبراهيم،) 2(

  .139 ،  ديوانهابن زقاعة، إبراهيم، )3(

  .44، دراسة شعر شمس الدين النواجيالهادي، حسن،  عبد )4(
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 ألشجار البان، فقد اعتاد الشعراء وصف قـدود النـساء           ورسم الشعراء صوراً معكوسةً   

بالبان في الطول واالستواء، لكن شعراء هذا العصر شبهوا البان بقدود النساء الرشيقة، يقول ابن               

  :ايَّيب داِرِطخَ

  ]السريع[

أنَّ ُغ ِذي َآ دُّ الَّ اِن ق ي    ْصَن الب واُه ِف وٍبأْه َن   ث سُّْنُدِسِم  2)(ال

 أشجار البان وأزهار الـشقائق والنـرجس بقـدود المحبوبـة            يجاِز الحِ هابويشبه الشِّ 

                                                          :وخدودها ولواحظها، يقول

  ]الخفيف[      

اُن    ى الب ْد َحَك رْ ق شَّقاِئُق والنَّ اً     وال دا ولْحظ دا وَخ ا َق ُس ِمْنه  ِج
يمٍ      ي َنِع ْسِنها ِف ْن ُح اِظي ِم ى    فِلح دٍّ تلََظَّ اِر خ ي ن ؤاِدي ِف  3)(وُف

  : من قوام غادته الهيفاء في تثنيتهاي بانات النقا وغصونها محتارةًواِجويجعل النّ

  ]الطويل[

واِم ِإذا اَه ِبُتْنِتُف اء الَق ْتْيف صونَ    ْنَثن ا َوُغ اِت النَّق ُر بان  4)(ُهُتحيِّ

  :ي صاحبه إلى عدم قياس قوام المحبوبة بالبان، فقوامها معتدٌل رشيقٌ وهو معوجواِجويدعو النّ

  ]البسيط[

ا اِن قاَمَته صوِن الب ْس ِبُغ ِدلِ  "   وال تِق َوجٌّ ِبُمعت اِبُق ُمع ْل ُيط  5)("وه

واجيراء، فأغصانها تتقصف حزناً على مفقود النَّ في مراثي الشعوكان للبان حضور:  

  ]الطويل[

صََّفتْ     ًا تَق اِن ُحْزن دوِد الب ا ِلُق ُصوُن     وم َك الُغ م راِق هاِتْي وآَْ
ا اُل ت )6(ا                                                                                                                                                

  .4/67، ، إنباء الغمر بأبناء العمرالعسقالني، ابن حجر) 1(

  .168، ، ديوانه ابن خطيب، داريا)2(

  .2/89، مستوفى الدواوين األزهري، محمد، (3)

  . 335، دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن، ) 4(

   . 55،ديوان الطغرائي، "وشان صدقك عند الناس كذبهم" لثاني مضمن من المية الطغرائي وصدره ، والشطر ا78، نفسه )5(

  .245 نفسه، )6(
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واجي الورق نائحةً على غصن باٍن تقصف وقضى، فهو يتلهف عليـه ألنـه              ويصور النَّ 

  :طالما غازل األحبة

  ]البسيط[

ي َعل  ان   لْهِف اٍن آ ْصِن ب ى ُغ
ًا طف ْن ُْن ُوْرُق ِم ِه ال ْت علْي َضى فناَح ق
َ

لِ    ْوَع الَوْص ِة ط ى األِحبَّ اِإل   ُمْنَبِعثََ

ز َ
ا    ِشيِد ِرَث اِء النَّ ْيَن أْثن َسْجُعها ب  1)(ف

  روالسَّ - 3

ه السرو من أشجار الزينة المعروفة في بالدنا، وقد وجدت أشعاراً قليلةً في وصفه كغيـر              

، حيث جعل أشجار الـسرو      ليِصو الم يِن الد ز في وصفه لعِ   من األشجار غير المثمرة، منها بيتٌ     

  :وهي تحيط بالروضة كالسوار الذي يحيط بالمعصم، يقول

  ]البسيط[

رٌ    ا ِإَب شْتها ِللَحي ٌة نقَّ رِ      وروَض ٍز َوتْزهي ْيَن تْطري َبَحْت ب  فأص
اَط  ْرٌو َأح ا س سِّواِر َله َل ال اِمث ْسِويرِ         ِبه  2)(ِمْن َسْلَسٍل ِهَي ِمْنُه ذاُت ت

ومن المعاني القديمة تشبيه األشجار بقدود النساء الحسان اللـواتي يتبختـرن ويتبـاهين              

  :بطول ونعومة أجسادهن

  ]البسيط[                                                                                     

سةً    والسَّْرُو ِد ماِئ دوَد الِغي ينِ        يْحِكي ُق ِك َواللِّ 3 )(ِفي اِإلْسِتقاَمِة والتَّْحِري
  

 شجرة سرو قصد إليها مع بعض رفاقه على شاطئ النيل           سكاِنر الدين ابن م   ووصف فخ 

  :قائال

  ]البسيط[

ُر        مالْت َعلى النَّهِر إْذ جاَش الخِري
ه

غاِء   ت إلِْْص ا ُأُذٌن ماَل  آأنَّه
ْشرِتها ال    آأنَّ ْمراءِ       ْآناَءَد   ّد َصْمَغَتها الَحْمرا ِبَق اِن َس ى أْعك   ُقْرٌص عَل
ْس ةٍ ن رداَء جاِري ى َج ا َعل ْدباءِ     َعى ِإلْيه ِق َح الِل اُألْف ٍة َآِه ْن آَل  4)(ِم

                                                 
   .356، نفسه )1(

  .1/143، مطالع البدور الغزولي، بهاء الدين، )2(

  .104، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )3(

  .غير مرقم الصفحات، ديوانه ابن مكانس، فخرالدين، )4(
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والتصوير في األبيات بديع، فشجرة السرو المائلة على النيل كأنها أذن مالت لتصغي إلى              

يلها بلونها األحمر الداكن وهي منحنية على أمواج النيل في فيضانه كأنها قـرص              خريره، ويتخ 

ويقول ابن مكانس إنهم سعوا إليها في سفينة حدباء كهـالل            ملتصقٌ بطيات بطٍن لسمراء عارية،    

  .األفق

  الغضا -4

وصف الشعراء الغضا في هذا العصر، وركزوا في وصفهم له علـى صـفة الحـرارة                

، واستعاروا هذه الحرارة المحرقة لبيان حرقة قلوبهم مـن     1)( المحرق الذي يخلفه   الشديدة والجمر 

، فالشاعر  2)("تتعسف وتؤجج النار في ضلوع المحب وأحشائه      "خالل الحديث عن المحبوبة التي      

 يصف قلبه محاطاً بجمرات الغضا الملتهبـة التـي           الجعفري النابلسي  علي بن محمد بن إبراهيم    

                                   :ارها كلما هدده أحبته بالفراق، يقولتكويه بحرها و بن

  ]الكامل[                                                                          

بٌ     ضا ُمَتقلِّ ِر الَغ ي جْم ُب ِف الِفراِق وَأِإذ   والقل دَُّدوُه ِب وا ه  3)(ْرَجف

ة فقد جعل بين ضلوعه واديـاً مليئـاً         نَحمد المعروف بابن الشِّ   أما أبو الوليد محمد بن مح     

  :بجمر الغضا، وهو يبالغ في صورته للتعبير عن معاناته وأزمته النفسية التي يحياها، يقول

  ]السريع[

نْ    يرًا وِم ا أِس يُر بالَجْرع قْ    أِس َف الطَِّري ِرُف آْي ي ال أْع  َهمِّ
ض   ُلِع واِدي الَغ ى األْض ي ُمْنحَن دِّ واِدي الَعِقيقْ          اِف ْفِح الَخ  4)(وفْوَق َس

  :ي ناراً يتطاير منها الشرراِجووبدا الغضا في صورة النَّ

  ]الطويل[

ا ْيِن َوِإنَّم ُع الُمقلَت رَّ دْم ا اْحم اِجُر   وم ْي الَمح اَء دْمِع ْت م أْيُتْم َفَأْفَن  ن
ي    ضا ِف َر الَغ رْمُتُم َجْم وأْض

ان َ
راٌر   ذاَك َش اَيُرم ِمْنهَف  5)(ا َيَتط

ِلوذكر الغضا يبعث الشوق والحنين في نفس ابن ميك الحي، فهو يذكره بمن أحبِوم:  
                                                 

  .97، وصف الطبيعة في الشعر األمويالعالم، إسماعيل، : نظر ي)1(

  .41 المطالع الشمسية في المدائح النبوية، النواجي، شمس الدين، )2(

  . 5/280، الضوء الالمع،  ، والسخاوي، شمس الدين2/755،وابلة على ضرائح الحنابلة، السحب ال المكي، محمد)3(

 .7/97، اء العمربأبنإنباء الغمر العسقالني، ابن حجر، ) 4(

  .323، دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن، ) 5(
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  ]الكامل[

ضا َفَحتَ  َر الَغ ُلِعي ُذِآ ِه أْض ي     ْت َعَلْي َساَقَطْتُه أْدُمِع ُق ف ى الَعِقي  1)(َوَبَك

  األثل -5

شجار غير المثمرة، ففخر    بعض األ إلى جانب ذكر البان واألراك والسرو، ذكر الشعراء         

  : من الماءكانس يصف شجرة أثٍل راسخٍة عريقٍة نبتت فوق جدوٍلبن ماالدين 

  ]مجزوء الخفيف[

ةٍ   ْسِن أْثل ي ُح ُت ِف ْدَولِ     ِهْم ْوَق ج َخْت ف  َرَس
ةٍ  ٍل َعريق ي   ذاُت أْص الُعال َمِل ا ِب  ُعرُفه
ةٍ  ُت دْوح ا ِبْن ا َله ٍد ُمؤ   ي ِلذاُت َمج  2)(مَّ

   قاالنَّ -6

  :يواِج فتميل شوقاً إلى الممدوح، يقول النَّ)3(أما أغصان النقا

  ]البسيط[

ا         َك ي ْوقًا ِلعْطِف شاكَ     يميُل غْصُن النَّقا ش طِّ تْخ اُح الخ ُه وِرم 4 )(أْقالُم
  

  : قد محبوبه على أغصان النقا، يقوليوِرصنْهاب المويفضل الشِّ

  ]السريع[

صاِن النَّ  سُت ألْغ اً ل ا ماِدح َيسُ     ق دُُّه أْم ي ق  5)(ألنَّ ِحبِّ

  انرَّالُم -7

  :يقول النواجي  تحاكي يراع الممدوح،)6(وأشجار المرَّان

  ]الطويل[

ُه ي َيراَع رَّاُن تْحِك ِت الُم اِوُل   تطاَوَل ُصُر الُمَتط اِهي يْق َد التَّن 7 )(وِعن
  

                                                 
  .1/113، ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا الخفاجي، شهاب الدين، )1(

  .، غير مرقم الصفحاتديوانه ابن مكانس، فخرالدين، )2(

  .14/347، "نقه " ، مادة عربلسان الابن منظور، جمال الدين، :الكثيب من الرمل، ينظر: النقا )3(

 .155، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن، )4(

  .5/107، أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم، علي صدر الدين، )5(

  .14/61، "مرن " ، مادة لسان العربهو النبات الذي تصنع منه الرماح، ينظر، ابن منظور، جمال الدين،  :المران )6(

  .189  حسن، دراسة شعر شمس الدين النواجي،، عبد الهادي)7(
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  ْمْطالُب -8

  فعناقيده تشبه عرجون النخيل، يقول ابن        -رية في بالدنا   وهو نوع من األشجار الب     – )1(أما البطم 

قَّزةاع:  
  ]البسيط[

ْد  ُبْطِم ق جراُت ال ا ش ي الرُّب وِف
ْ َل

راِجينِ      اَل الَع دِ أْمث َن الَعناِقي 2 )(ِم
  

                                                                               الخضراوات: ثانيًا

التي تزرع في مصر مثل البطـيخ والقثـاء         الخضروات   من    كبيراً ي عدداً ِدنْشَقَلْذكر القَ 

والباذنجان والقنبيط والحمص والعدس السمسم والكتان والقمح والشعير، ولكن تنـاول الـشعراء              

   .3)(شاملهذه النباتات جاء قليال جدا في شعر شعراء مصر وال
  الباذنجان -1

          وركز الشعراء في حديثهم عن الباذنجان على اللون، فأبو البقاء البِرديشبه الباذنجـان    ي 

  : يقول،األسود  وبلون يد الخادم، الراقدفي لونه بلون الزنجي

  ]مجزوء الرجز[

بَّْهُتها َب ٌة ش َرمْ    ِذْنَج ا َواْخَت ا َقاله  لمَّ

دٍ   ٍج راِق ِسْقِط ِزْن ِد ِم   ِب َدْمَوِزْن ِض الَخ  )4(ْن بْع

  : ، يقولعلى رؤوسهمرؤوسه بالطراطير الخضر ويشبه بالزنوجثم يشبهه 

  ]المجتث[

ِذْنُجُكْم وٍج َب ٌج   َآُزن ي َآواِس اِم ِف  الِتئ

رِ  ْضُر الطَّرِاطي اموا)5(ُخ اِم    ه َت الِخي الرَّْقِص تْح  6)(ِب

  الخس -2

الخسة لجمالها بـالعروس، كمـا      وراق  قال محمد بن أحمد شمس الدين الدجوي مشبهاً أ        

  : أوراقها بأثواب السندس المحالة بالفضة، يقوليصور
                                                 

  .2/104، "بطم " ، مادة لسان العربشجرة ثمرتها خضراء اللون، ينظر ابن منظور، جمال الدين،  )1(

  .105،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)2(

  .308-3/307، صبح األعشى في صناعة اإلنشا )3(

  .170 ،نفسه) 4(

  .388،"طرر " ، مادة القاموس المحيط طرطور، وهي القلنسوة، ينظر، الفيروزآبادي، مجد الدين، جمع: الطراطير )5(

  .171، نفسه) 6(
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  ]الطويل[

ا   َأْوراِق ِحْلِيَه َى ِب سًَّة ُتْجَل ا َخ اِض       أي ي الرَّي ْت ِف ًا وَراَق َعُروس
ْن َ ل ْيِن   َآساها َبديُع الُحْسِن أثواَب ُسْنُدسٍ   ا ِبُلَج صََّبًة َأْثواُبه  1)(ُمَق

  2)(اْشَخْشالَخ -3
 أقداح البلور المملـوءة بـالخمرة       لي أزهاره الحمراء التي تشبه    ِصوين الم  الد زصف عِ و

  :، يقولغير الممزوجة

  ]السريع[

راً   دا أْحَم ْشخاٍش َب ُر َخ اجْ    وَزْه ٍق واْبِته ي َرْوَن ُه ِف  آأنَّ

تْ   ْد ُأْتِرَع وٍر وق داُح َبلُّ َتلِ      أق ْم تْخ َرٍة ل ْن خْم الِمزاْجِم  3)(ْط ِب

  : في أيدي الجنود التتار، يقول دبابيساً البدريويراه

  ]مجزوء الرجز[                                                                               

ي  ُف ِف ْشخاُشنا النَّاِش َضرْ      َخ ا َح ُه لمَّ ْشٍر َل  ِق
تْ  سًا أَت ى َدباِبي ًال ِبأ   َحَك رْ َحْم ٍد ِللتََّت  4)(ْي

  الخيار -4
، فالشاعر عيسى العالية يعبر عـن       لموسمية التي أشار إليها الشعراء    الخيار من النباتات ا   

  : فهي تشبه الكافورة التي ألبست الحرير، يقول،إليه سروره بإهداء خيارٍة

  ]مخلع البسيط [

ا   ِدَيْت إلْين اَرٌة ُأْه سُُّر   ِخي ُب ال ْن يجِل فِّ َم ْن َآ  وَراِم

ا ِإْذ اآأنَّه ُت ِمْنه َرا     َقَطْع َسْت َحِري افوَرٌة ُألِب  5)(آ

  وسالفّق -5
ا وصف الفقوس، فهو يشبه ثماره في الرياض بمخـازن الفـضة            يَّاِريب د ِطأحسن ابن خَ  

  :الملفوفة بالسندس وقد حشيت بالكافور، يقول

  ]البسيط[
                                                 

  .3/212، درر العقود المقريزي، تقي الدين، )1(

  .533، "خشش" مادة  القاموس المحيط، ينظر، الفيروز أبادي، مجد الدين، هو نباتٌ منوم ومخدر)2(

  .149، نزهة األنام، اءالبدري، أبو البق )3(

  .149، نفسه )4(

  .159، نفسه )5(
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اً         وُس ُمْبَتِهج دا الَفقُّ يَن َب ُور َع   شبَّْهُت ِح ِه َمأُس بٌّ ِفي اِض َوُح ى الرِّي  ل
اِزٌن ْيٍن ُلَمخ ْن ُلَج ا ِم افورِ     فَّ ظاِهَرَه اُت آ ْشُوها َحبَّ ُسْنُدٍس َح 1 )(ِب

  
  
  )القرنبيط( القنبيط -6

عبر أبو البقاء عن بغضه للقنبيط من خالل تصويره برؤوس اليهود التي تعلوها العمائم،              

  :يقول

  ]مجزوء الرمل[

ِضي ي َقُبْغ يٍط ِف ُر   َنِب ى َوالِفْك ْد َحك اِرْمق   ص

ودٍ  ْن َيه رُّؤوُس ِم اِئْم   ال َت الَعم ْت تْح  2)(ُقطَِّع

  :األزهار :ثالثا
الشام ومصر واحتان يجد الناظر إليها ما يسر العين، ويعطر األنـف، ويـبهج الـنفس                

وطة تتربع علـى    والروح، فالرياض تحف النيل وتزف إليه ألق الحياة الفواح مع كل نسمة، والغ            

  ألخذ قسطٍ  صدر دمشق، تبعث النور في عين البصير، لذا نجد الكل يهرول مسرعا ليغتنم فرصةً             

 وصف األزهار، والتعبير عما يختلج النفس       أكثر شعراء هذا العصر من    من الراحة بين فيافيها، و    

  مذهبـةٍ  جٍة عندما تتالطم أمواج األزهار في المروج، وجاء وصفهم في ديبا           وروعةٍ من سرورٍ 

باأللوان الجميلة، والصور البديعة، والمناظر الساحرة، وقد وصف شعراء العـصر المملـوكي             

عن أشكالها، وألوانهـا، وصـفاتها، وأسـقطوا        األزهار كغيرهم من الشعراء السابقين، فتحدثوا       

  .قحوانبدأ الحديث عن األأ، وس جميلٍة فنيٍةأحاسيسهم ومشاعرهم عليها من خالل صوٍر

  :وانَحاألْق -1
وجدوا في صورته صورة    وألنهم  ،   بجامع البياض بينهما   شبه الشعراء الثغور باألقحوان   

                                    : ةاعقَّ، يقول ابن ز3)(الثغر، فأوراقه صغيرةٌ ومفلجة

  ]البسيط[      

َتِظمٍ   ِر ُمْن ِشْبِه الثَّْغ واٍن َآ ُزَر   َوَأْقَح اٍنَوَخْي هِ اٍن َوب ِل قاَمِت  4)( ِمْث

  : ثغور األقحوان مبتسمةً، يقوليوِرصنْهاب المويجعل الشِّ

  ]الخفيف[
                                                 

  .161نفسه،) 1(

  .169 ، نزهة األنامالبدري، أبو البقاء،  )2(

 .89، الطبيعة في الشعر الجاهلي القيسي، نوري حمودي، : ينظر)3(

  .144،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)4(
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سامٍ   اِح ذاُت اْبِت وُر اَألق ِسكابِ    َوُثغ اِم ذاُت اْن وُن الَغم  1)(َوُعُي

  :ويدعو إلى تقبيل هذه الثغور

  ]الخفيف[

اِنْق ْم ُنع اِطَف األُق صاِن َمع ْل   ْغ َمَوُنَقبِّ واِن َمباِس  2)( اَألْقَح

  :تشبه القبل في وجنة النهر، يقولوثغور األقاحي 

  ]البسيط[

َشَرتْ   صَّبا اْنَت وٌر ِبال اِح ُثغ ِر   َوِلألق ِة النَّْه ي َوْجَن ٌل ِف ا ُقَب  3)(َآَأنَّه

ة يـشبهه   جَِّح، فابن   4)(ووصف الشعراء األذريون وهو صنف من األقحوان نواره أصفر        

  :بالبرق إذا لمع، يقول

  ]مجزوء الرجز[

أنَّ َآ اَآ ا     َذْريوَنه ْد َأْبَهج ْوَرُه َق  َوَن
ٍع   ْرٍق الِم يُض َب ا       َوِم ْد َدج ٍل َق ْنِح َلْي ي ُج  5)(ِف

  :البنفسج -2

قَّوصف الشعراء لونه األزرق، يقول ابن زة مشبهاً له بحجر الالزورداع:  

  ]البسيط[

هُ    اِء ُزْرَقُت ْوَق الم َسُج َف ذا الَبَنْف َن       َآ ْحٍن ِم ى َص الَزَوْرٍد َعَل َآ
ن ِّ )6(ال

 يجعل الشاعر البنفسج مفتخراً بنفسه على الزهور، ويعلل سبب أفضلية           وفي معنًى قريبٍ  

  :ول، يق بغيرة البحر من لون السماءلونه األزرق

  ]الكامل[

اِخًرا  وِر ُمف َسُج ِللزُّه اَل الَبَنْف ْن الَزَوْرٍد أْزَرٍق ِذي َخْلَعِت   ق  يِم
ا      َوالَبْحُر غاَر    ْن َلْوِنه سَّما ِم ةَفأل   ِمَن ال اَب الزُّْرَق َسْت ِثي ِل ذا َلِب  1)(ِْج

                                                 
  .386، كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )1(

  .386 ، كوكب الروضةيوطي، جالل الدين، الس )2(

  .387، نفسه )3(

  .90-89، نزهة األنامالبدري، أبو البقاء، :  ينظر)4(

  .األبيات غير موجودة في ديوانه. 90-89 ، نفسه)5(

  .104، نفسه )6(
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   :الرَّيحان -3

، وذكر القلقشندي أن الريحان موجود في مصر على          عطريةٌ من أنواع الزهر له رائحةٌ    

  :ةجَّل ابن ِح، ووصف الشعراء رائحته التي يعطر النسيم الروض بها، يقو2)(اختالف أنواعه

  ]البسيط[

دْ         ِسيِم َوَق اُن َرْوِضي ِللنَّ اِني    َيقوُل َرْيح يَن َواف ُه ِح ْوُن ِمْن َر الَك  َتَعطَّ
ِه   اَم ِب َت اَألن ْشِري َوهاَدْي َرْقَت َن وَد َرْيحانِ           َس ي ُع ُل ِمنِّ  3)(َوَلْيَس َتْحِم

 كاألجفان التي غطت    ان، فبدا  من أنواع الريح   وهو نوع  "الطَّراِطِري "وفْلُّووصف ابن خَ  

بصرها، وأسبلت أوراقها فوق قامات السيقان ذوائبا، كما أن سيقانها تشبه في اخضرارها قضب              

  : وآثار الخضاب بكف الكاعب، يقولالزمرد

  ]الوافر[

ِضير ٍ  اٍن َن ا َوَرْيح ضَّ َجْفًن اتٍ     َغ ْوَق قام َبَل َف ْبَوَأْس   َذواِئ
رُِّد       ُضُب الزُُّم ِضرارٍ  َحَكْت ُق ي اْخ ْب   ِف فِّ آاِع ضاِب ِبَك اُر الِخ  4)(َوآث

ريـاض  لة  اعقَّوصف ابن ز  ومثال ذلك   ألزهار بذكر الرياض،    هم ل وربط الشعراء ذكر  

  :مدينة الخليل التي تزخر باألشجار والرياحين، يقول

  ]الخفيف[

روشٍ  ْصُب ُع اِض َن الَل الرِّي ابِ     َوِخ وِن َواألْعن روُش الزَّْيُت  َوُع
ي      ي الَحواِش ا ِف اِحيُن ُآلُّه دُّوالبِ     َوالرَّي اِه َآال وُن الِمي  5)(َوُعي

  :نَسْوالسَّ -4 

 نبات له ورق يشبه الخناجر في عرضها، محدد الطرف، وساقه تخـرج مـن               نسوالسَّ

  :، وهللا در القائل6)(وسط الورق وطوله ذراع، وهو أبيض وأصفر وأزرقٌ

  ]السريع[
                                                                                                                                               

  .195 ، ديوانه،نفسه )1(

  .3/308، صبح األعشى )2(

  .بيات غير موجودة في الديوان، األ95-94، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )3(

 .2/230، المواكب اإلسالمية،  ابن طولون الصالحي، محمد)4(

  .115،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)5(

  .85-84، نزهة األنامالبدري، أبو البقاء، :  ينظر)6(
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ى   ٌن أْذآ دِّ َوَسْوَس َن الّن دِّ        ِم ِن الَح ِف َع ي الَوْص اَز ِف ْد ج  َق
عٌ  َيٌض ناِص ذا َأْب اِن ه دِّ   لون ي الَخ الَقْرِص ِف  1)(َوأْزَرٌق َآ

ي أزهار السوسن الزرقاء والصفراء وقد التفت فـي أوراقهـا،      ِومة الح جَّووصف ابن حِ  

 صبغت بألوان مختلفة بالطول      بعضها فوق بعض، فبدت في الربا وكأنها غالالتٌ أو ثياب رقيقةٌ          

                                          :والعرض وبعضها أقصر من بعض، يقول

  ]الطويل[      

اً      َيضِّ    بدا َسْوَسُن الرَّْوِض الُمَدبَِّج أْزَرَق ْوَق ُمْب ُه َف و ُطوُل َفُر َيْعل  َوَأْص
لٍ    وَل َغالِئ ْت ُذُي ا َأْرَخ أنَّ الرُّب ْن "   2)(َآ َصُر ِم َبْعُض َأْق َصبََّغٍة َوَال ُم

ض ْ َ")3(

لو أحسنت الرياض الكالم لكلمتنا     :  السوسن في الروض قائالً    يوِرصنْهاب الم وذكر الشِّ 

  :، يقولأزهار السوسن

  ]الخفيف[

سَّْوساِن   ِمْن ِرياٍض َلْو َأْحَسَنْت َبْعَض ُنْطقٍ      ُسِن ال ا ِبَأْل 4 )(َآلََّمْتن
  

  :ْانَمْع النُُّققاِئَش -5
من محاسن الشام شقائق النعمان، وهو متنوع األزهار، فمنها األحمر واألبيض وورقـه             

       على األرض وأغصانه شبيهةٌ     وورقه منبسطٌ   رقيقٌ يشبه ورق الكزبرة إال أنه أدق وساقه أخضر  

  .5)(بالقصب

ونهـا  والشقائق تنبت في صدر الربيع، فهي طليعة األزهار، ترصع بـساط المـروج بل             

، ويتـضح    أكحل كالمسك، والمقل السود    الياقوتي األرجواني القاني، الذي يضم في الوسط سواداً       

  :، يقوليِقشْم الدكبيبن َأهذا في قول الشاعر علي 

  ]الكامل[

دٍ   راُء ذاُت َتَوقُّ ِقيَقٌة َحْم دِ      َوَش ي َغ َشُر ِف ْوِم ُتْن ي الَي ٌة ِف  َمْطَويَّ
                                                 

  . 229، حدائق األنوار وبدائع األشعار،  ابن محمد، جنيد بن محمود)1(

  .11/502، "غلل"، مادة لسان العربابن منظور، جمال الدين، : ، ينظروهي الثياب الرقيقةلة جمع غال:  الغالئل)2(

األبيات غير موجودة في الديوان، والبيت الثاني مضمن من بيت ابن . 2/304، المواكب اإلسالميةالصالحي، محمد ، ابن طولون  )3(

   . 4/1419، ديوانه: صر من بعض، ينظركأذيال خوذ أقبلت في غالئٍل    مصبغٍة والبعض أق: الرومي 

 .346، كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )4(

  .96، نزهة األنامالبدري، أبو البقاء، :  ينظر)5(
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َأنَّ ُحْمَرَته  واِدها َفَك ْسَن َس َودِ    ا َوُح اٍل َأْس ا ِبخ ِب َزه دُّ الَحِبي  1)(َخ

، وهي تشبه في لونها األحمر واللون األسـود          لم تتفتح بعد   فهذه الشقيقة الحمراء المتوقدة   

في وسطها خد الحبيب وقد ميزه خاٌل أسود، والحقيقة أن أكثر أشعار وصف األزهـار جـاءت                 

 من األحيان بين المرأة والزهرة فـي الحـسن          ء ساووا في كثيرٍ    بأشعار الغزل، فالشعرا   مختلطةً

  :يجاِزالِح هاِبالشِّوالجمال والرائحة، ويوضح هذا قول 

  ]الخفيف[

رْ     شَّقاِئُق َوالنَّ اُن َوال ى الب ْد َحَك اً     َق دا َوَلْحظ دا َوَخ ا َق ُس ِمْنه  2)(ِج

ساءل عن النقط الـسوداء التـي       ة يت جَّفابن حِ ،  ووصف الشعراء رائحة الشقائق العطرة    

تزين زهر الشقائق التي تعطر الروض، فكان الجواب أن المسك أعجبه الشقيق فقبله وترك أثراً               

  :من سواده في وجنته، يقول

  ]الطويل[

ٍة   ْن ُنْقَط ضَّ َع شَِّقيَق الَغ َأْلُت ال َس
َدْت َ

َرا    ا َتَعطَّ رَّْوُض ِمْنه دِِّه َوال ى َخ  َعل
وادُ : َفقاَل   َوْجَنِتي      َس اَم ِب ْسِك ه َأثََّرا      الِم ا َف َل ِفيه َر التَّْقِبي ْد َأْآَث  3)(َوَق

     قَّووصف الشعراء لون الشقائق، فابن زة يستعير للون الشقيق لون احمرار عيونه من        اع

  ]الطويل[                                                                      :البكاء فيقول

ُهَوُر اَقِني َفَبَكْيُت ِقيٍق ش راِرهِ           بَّ َش ْدَمِعي َواْحِم ْن َم َبٌه ِم  4)(ِبِه َش

 ورسم الشعراء صوراً جميلةً للشقائق، فهي تبدو في لونها األحمر شفقاً يلوح في سـماءٍ              

  :وفْلُّمن الزبرجد، أما اللون األسود في زهره فهو كحٌل في عيون األرمد،يقول الشاعر ابن خَ

  ]الكامل[

هِ       دِ     ِخْلُت الشَِّقيَق َوَقْد ُيَرى ِفي َزْرِع ماِء َزَبْرَج ي َس َع ِف َفًقا َتَقطَّ  َش

ُه َوَدُه ِإذا الَحْظَت َأنَّ أْس ِد   َوَآ واِحِظ َأْرَم ي َل ٍل ِف اُر ُآْح  5)(آث
                                                 

  .97، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )1(

  .1/89، مستوفى الدواوين األزهري، محمد، )2(

  .98 ،نزهة األنام، البدري، أبو البقاء) 3(

  .138،  ديوانه زقاعة، إبراهيم، ابن)4(

  .2/120، المواكب اإلسالمية الصالحي، محمد ،  ابن طولون)5(
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، ألن غايته المقابلة بين مشهدين      ورته عن التجربة اإلنسانية الحية    الشاعر ابتعد في ص   و

  .1)( تمام الشبهيتشابهان

 من األحيان أخـذوا تـشبيهاتهم وصـورهم         والزبرجد حجر كريم، والشعراء في كثيرٍ     

          ـ قَّلألزهار ومظاهر الطبيعة من المعادن النفيسة واألحجار الكريمة الملونة، فابن ز ة يـصور   اع

أسود يقولالشقيق في شكله ولونه بالياقوت األحمر الذي توسطه خرز ،:  

  ]البسيط[

ْن َبجٌ  َوِم ِه َس اقوٍت ِب ِقيٍق َآي هِ          َش  2)(َأْو َخاُلُه خاُل َمْن َأْهَوى ِبَوْجَنِت

 في الشقيق،    ومختلفةٌ كما يشبهه بخال من أحب وقد زين وجنتيه، فصور الشعراء متعددةٌ          

حتى إن الشاعر ليجمع في البيت الواحد أكثر من صورة، وذكر الرياض حاضر فـي وصـف                 

ةٌ من الرياض وجزء منها،  ال تكتمل بهجتها وجمالها إال به وبأمثاله مـن               الشقيق، فالشقائق قطع  

وف يجعل الشقائق سبباً لحسن الروض، وهي تشبه إناء الفضة          األزهار الملونة األخرى، فابن خلُّ    

  :  وسطه قرص عنبر، كما أنها تشبه خاالً ومقلةً على الخد، يقول أحمروقد احتوى خرزاً

  ]الطويل[

رَّ ى ال ْيَن َآَف ْسنًا أنَّ َب ْوَض ُح
ه ُزه

اٍن   ِقيَقُة ُنْعَم ِديَش وُح َوَتْبَت   َتُل
رٍ    ْرُص َعْنَب َطُه ُق ٍق َوْس اِم َعِقي دِ     َآج ُة َأْرَم اٌل َوُمْقَل ِه خ دٌّ ِب  3)(َوَخ

  :، يقول وجنتاها شقائق النعمان الروضة عروساًيوِرصنْ المهابويجعل الشِّ

  ]الخفيف[

ْل َر اً  ال َتُق ْن َعُروس ًة َوَلِك انِ    ْوَض قاِئُق النُّْعم ا َش  4)(َوْجَنتاه

 ملـئ   ة نديمه إلى جنان الروض للتنعم بزهر الشقائق الذي شابه كأسـاً           جَّويدعو ابن حِ  

  :برحيق الندى، يقول

  ]الرجز[                                                                                        

ٍر ِة َرْوٍض زاِه ى َجنَّ ْض ِإل كٌّ     اْنَه اِلي َش ي َمق َك ِف  ال َيْعَتري
                                                   

  .19، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي حاوي، إيليا، )1(

  . ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)2(

  .98، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )3(

  .386،  كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين،)4(
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تْ   ِقيٍق ُمِلَئ ْأِس َش ى َآ ْر ِإل ْسكٌ     َواْنُظ اُم ِم لٍّ َوالِخت َق َط  1)(َرِحي

 مـن   اسـتعار صـفةً   ف،  تفسير سبب لون الشقائق األسـود     ي  ِسوِن التُّ وفْلُّويحاول ابن خَ  

طها على الشقائق وهي حسدها ألزهار الربا لما رأتها تكشف عن           قأسالصفات المعنوية لإلنسان و   

  :  كالدر المنضد، يقولمبسٍم

  ]البسيط[

ا    ُر الرُّب دا َزْه شَّقاِئِق ِإْذ َب ا ِلل ِضدِ     َم دُّرِّ ُمْنَت َسٍم َآال ْن َمْب رُّ َع  َيْفَت
َسداً     ْوِرِه َح ْن َن ا ِم َودَّ باِطُنه و   ِإْس شَّقاِئُق ال َتْخل ى ال َن حتَّ  ِم

َد َ )2(ال

 روضةً ترقص أغصانها طرباً من ألحان الورق، وقد أغـاظ           يجاِز الحِ هاِبويصف الشِّ 

    :  يقول،الشقيق قلب الحاسد وشقه

  ]البسيط[

ا  صاُنَها َطَرًب َصْت َأْغ ٌة َرَق ا         َوَرْوَض  ِمْن َشْدِو ُوْرِق َعِن اَألْلحاِن ُتْغِنيَن
بَ    ًا َقل قَّ َغْيظ ِقيُقها َش ِدناَش ا      حاِس 3 )(َوُحْسُن َمْنثوِرها الَمْنظوِم ُيْلِهين
  

 للشقائق، فسوادها المزين بحمرة أوراقها، يحاكي        جميلةً ي صورةً يِنماِم الدَّ ويرسم أبو بكر  

ون الـدماء ألوراق الـشقيق      سودها الصدود، وجرحها لحظ فسالت دماؤها، وهو يستعير ل         قلوباً

  :، يقولالحمراء

  ]الطويل[                                                                                      

ا           ْد َزه شَّقاِئِق َق َر ال ا َزْه ناُؤها   َسواُدَك ي روُق َس َرِة َأْوراٍق َي  ِبُحْم
َسوََّدتْ    صُّدوِد َت ًا ِبال اِآي ُقلوب ا      ُيح َساَلْت ِدماُؤه ٌظ َف ا َلْح  4)(َوَجرََّحه

 –زهر الرمـان   –ة يجعل الجلنار    اعقَّاء مع الشقيق أزهاراً أخرى، فابن ز      وجمع الشعر 

  :شقيقاً للشقائق بجامع تشابه اللون األحمر، يقول

  ]السريع[
                                                 

 .األبيات غير موجودة في الديوان. 2/222، المواكب اإلسالميةالصالحي، محمد ،  ابن طولون )1(

  .2/121، نفسه )2(

  .367، كوكب الروضة،  السيوطي، جالل الدين)3(

  .األبيات غير موجودة في ديوانه. 98، نزهة األنامالبدري، أبو البقاء، ) 4(
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قاِئٌق مْ َش ؤاِدي َفَك قُّ ُف ارْ     ِش ِقيُقُه الُجَلنَّ ِه َش ْن َقْبِل  1)(ِم

  :تعته، يقولي بالشقائق إن غاب خد الحبيب وميِنماِم الدَّويتنعم أبو بكر

  ]السريع[

ا    و ِبه اِن أْلُه قاِئُق النُّْعم ا    َش زَّ اللِّق َوى َوَع ْن َأْه اَب َم  ِإْن غ
ي ا    دُّ ِف ي َوِإنْ َفالخ ْرَب َنِعيِم شَّقا      لُق ي ِبال ِإنِّي َأْآَتِف اَب َف  2)(غ

  :رآه وقد تفتحت أكمامه ، يقوللروضة ي شقيقاً في اواِجووصف النَّ

  ]الكامل[

دا ال  هُ َوَغ ًا َأْآماُم َزرََّرا    شَِّقيُق ُمَفتَّح ِه ُم َوْرِد ِفي ُب ال ًا َوَجْي  3)(َطَرب

  قَّوشبه ابن زة شقائق النعمان الحمراء اللون برؤوس األصـابع المخـضبة بالحنـاء،            اع

  :يقول

  ]الخفيف[

اً    قَّ ُجُيوب شَِّقيُق َش ذاَك ال ضابِ     َوَآ َد الِخ اِن َبْع ْوِن الَبن َل َل  4)(ِمْث

  :ثورْنالَم -6
 من رياحين الشام، وهو ألوان، منه األصفر واألبـيض والبنفـسجي             أو الخيري  المنثور

، والمنثور ال رائحة له ما دامت الشمس طالعةً فإذا غابت ظهرت له روائح مـشابهةٌ                5)(واألزرق

ر مـن    اإلنسان المصف  ة لونه األصفر الذي يحاكي لون     اعقَّ، وقد وصف ابن ز    6)(لروائح القرنفل 

  :، يقولالعشق والوجد

  ]السريع[

َك ال  ي َلْوِن وُر ِف ْبُهَك الَمْنث دِ    َوِش ْن َوْج ْوٍق َوِم ْن َش ْصَفرِّ ِم 7 )(ُم
  

  :ظهره في صورة النديم الذي ينادم صاحبه، يقولى أخر يوفي معنً
                                                 

  .150،  ديوانه،، إبراهيمبن زقاعةا) 1(

  .وهو من باب االكتفاء" الشقائق " ، و يريد بالشقا 116، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً السراحنة، سارة، )2(

  .219،  ديوانهالحموي، ابن حجة، )3(

  .114، ديوانهابن زقاعة، إبراهيم، ) 4(

  .81،نزهة األنامالبدري، أبو البقاء، :  ينظر)5(

  .226،  الكميتحلبةالنواجي، شمس الدين، : ينظر) 6(

  .154،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)7(
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  ]الطويل[

َسجٍ   ْن َبَنْف ها ِم ُة َوْرٍد أْرُض ا ِباْص    َوْدَوَح اِدُمِني َمْنُثوُره 1 )(ِفراِرِهُين
  

ي يصف  يِنماِم الدَّ أبو بكر ولفتت روائح المنثور الشعراء، وفضلوها على سائر العطور، ف        

 وقد فاحت منها الروائح  التي تفوق عبير المسك والكافور، أما قطرات              في روضةٍ  زهور منثورٍ 

للنـدى  الندى فهي تحاكي الجواهر المنظومة، وقد أحسن الشاعر مطابقته بين لفظتي المنظـوم              

  :والمنثور للزهر، يقول

  ]الكامل[

ْشُرهُ  َك َن وٌر ِبَرْوِض ِه َمْنث افورِ      ِللَّ ْسِك َوالك َر الِم ِوي َعِبي  َيْط

تْ   واِهُر ُنظَِّم ِه الَج َدى ِفي ُر النَّ ورِ       َقْط ي الَمْنث وُم ِف ذا الَمْنظ ا َحبَّ  2)(َي

وي فـي   م الح ةَجَّابن حِ ووصف الشعراء  شكله، فأوراقه تشبه األكف واألصابع، يقول          

  :منثور مد أوراقه على الماء

  ]الطويل[

ةٍ   َض َوقاح وِر َبْع َع الَمْنُث ُت َم ْم   َرَأْي ديِر َوبْيَن   َوَل ْيَن الَغ ا َب  ُه أْدِر م
ابِِعاً    دَّ أَََص مَّ َم ُه  ُث وََّن ِمْن ى َوْج   َتَل ضََّر َعْينََِإل دًا َوَخ ِه َعْم  3)(ُهِه

 أخرى مثل اآلس والجلنار، وقد بـدا        ذكر أزهارٍ جانب ذكر المنثور  وجمع الشعراء إلى    

  :مكُيبَّ لَِني في أرجاء الروضة، يقول ابن الزَّالمنثور منتثراً

  ]البسيط[

ٌر وُر ُمْنَتِث اَس َوالَمْنُث ْد م إْحراقِ    َواآلُس َق ارًا ِب كا ن اُر َش  4)(َوالُجُلنَّ

صف بأنه أميـر     غيرةً وغيظةً لما مدح الورد وو      ة المنثور وقد تغيرلونه   جَّوأبرز ابن حِ  

، وهذا نقل للمـشاعر اإلنـسانية إلـى عـالم           ، أما ثغور األقحوان فقد ابتسمت مسرورةً      الزهور

فالشاعر والطبيعة مثل الجسد     ،إلنسان وهو هنا ينقلها لألزهار    الطبيعة، وهذه الصفات يتسم بها ا     

  :، يقول5)(بضاٍت لقلوب الشعراء ومالذاً ألنفسهموالروح، ال انفصام بينهما، والطبيعة غدت ن

  ]الكامل[
                                                 

 .139  ، ديوانهابن زقاعة، إبراهيم، )1(

  .106 ،، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً السراحنة، سارة)2(

  .104،  ديوانهالحموي، ابن حجة، )3(

 .104، حلبة الكميت النواجي، شمس الدين، )4(

 الحركة الشعرية، والهيب، أحمد فوزي، 57، نقيب شاعر الطبيعة الدمشقي في العصر العثمانيابن الباشا، عمر موسى، :  ينظر)5(

  .139، زمن األيوبيين في حلب الشهباء
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دْ  َوْرَد ق وِر ِإنَّ ال َل ِللَمنث ْذ ِقي رُ    َوُم َو َأِمي اِر َوْه ى اَألْزه ى َعَل  َواَف
َسرًَّة واِن َم وُر اَألْقَح َسَمْت ُثُغ ورُ    َب وََّن الَمْنُث ِه َوَتَل  1)(ِلُقدوِم

داعياً عليه بالهالك، أما ثغور األقحوان فـودت أن         وبدا المنثور كارهاً لحضور الورد و     

  :ةجَّ ابن ِحتعض أصابعه، يقول

  ]الكامل[

َوْرَد ال   وُر َأنَّ ال ا الَمْنث ا َدع سعير   َلمَّ ار ال صلي بن أتي وأن ي  ي
ا    و أنه وان ل ور األقح ور   ودت ثغ ابع المنث ض أص ت تع  2)(آان

  :وفي نفس المعنى يقول

  ]الطويل[

ُت   ْذ ُقْل ضِّلٌ َوُم ي ُمَف وِر ِإنِّ ي      ِللَمْنث زََّه ِف َوْرَد الُمَن ْسِنَك ال ى ُح َعَل
َْه شَّ ال ِفراُرُه ْوِلي َوزاَد اْص ْن َق وََّن ِم ي     َتَل َى َوْجِه ا ِإل ِه َوْأوَم تََّح َآفَّْي  3)(َوف

ـ  فيلومه القُ  ويجعل الشاعر نفسه المنثور يصافح وردةً      ِرموتحـتج ورود الـروض      ي ،

  : يقول،مغتاظةً

  ]السريع[

ا َوْرَدةً   وُر الرُّب اَفَح َمْنث ةِ      َص ي اَألْيَك ِريُّ ِف ُه الُقْم  َفالَم

ا    ي َغْيِظه رَّْوِض ِف ْت ُوروُد ال ْوَآةِ       قال َبِعِه َش ي ِإْص اَء ِف ْل َج  )4(َه

 الورد على المنثور، فشمس الورد غطت بنورهـا وجمالهـا           اطْرَّويفضل زين الدين الخَ   

الوافرمجزوء[                            :ا هباء منثورا ال قيمة له، يقولمن خالله، فبدا رهنو [  

َوْر ْمُس ال وَر َش وَرا   َدِع الَمْنث ْوَرُه ُن شَّْت َن  ِد َغ

َرهُ  ْم َت ُدو َأَل وَرا"   ِإذا َيْب ِه َمْنُث اًء ِفي  )5("َهب

 وهو المنثور ـ وقد ظهـرت   يَِّريخَها الشبة مجَّومن الصور الجميلة للمنثور قول ابن ِح

  :عليه أثار المص في خد فتاة حيية
                                                 

 . في ديوانهة غير موجودالشطر األول من البيت األول مكسور من المصدر واألبيات.1/128، مطالع البدور الغزولي، بهاء الدين، )1(

  . بيتان غير موجودين في ديوانه ، والشطر الثاني والثالث من األبيات مكسورة من المصدر، ال1/129،  نفسه)2(

  .األبيات غير موجودة في الديوان. 457، الحجة في سرقات ابن حجة النواجي، شمس الدين، )3(

  .103،  ديوانهالحموي، ابن حجة، )4(

، "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا" قتباس من قوله تعالى ، والشطر الثاني ا83، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )5(

  .23الفرقان آية 
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  ]البسيط[

دا يَن َب ِريِّ ِح ُر الَخْي ا َزْه دِّ ِذي     َآَأنَّم ي َخ َدْت ِف صٍّ َغ اُر َم آث
)1(َخَف

  :ْسجْرالنَّ -7

 في فصل   ، وهو أول األزهار طلوعاً    )2(بفتح النون وكسرها، من الرياحين طيب الرائحة      

ة النرجس، فساقه زبرجد، ورأسه نصفه ذهب والنصف األخـر          اعقَّ، وقد وصف ابن ز    )3(بيعالر

  :فضةٌٌ بيضاء اللون، يقول

  ]الكامل[

اَل  ضاَعُف ق ضُّ الُم ْرِجُس الَغ َوالنَّ
ْن َ

ي     ُل َرايِت ي َوَيْحِم ِرُآْم ِمْثِل ي َزْه  ِف
ْد   اِقي َزَبْرَج ْصُفُهَس ي ِن مَّ َرْأِس ٌب َو    ُث ضَّةِ  َذَه ِبيُك ِف ِه َس  )4(باِقي

ي شبهه بالعيون، وقـد اعتـاد       يوِطوجمع بعض الشعراء للنرجس أكثر من صورة، فالسُّ       

الشعراء على هذا التشبيه، كما شبهه بالذهب الذي تحمله أعمدة الزمرد وسـط أوراق الكـافور،                

  ]البسيط[                           :يقول

ُضْض  ْم َيْغ ضُّ َل ْرِجُس الَغ َوالنَّ
َُن َ اظ

ْزروِر   ْنَقٍض َوَم ْيَن ُم ُرُه  َب  َفَزْه

َدةٍ    ْوِق َأْعِم ْن َف ٌب ِم ُه َذَه اُفوِر   َآأنَّ ي َأْوراِق َآ رُِّد ِف َن الزُُّم  )5(ِم

ع، كما صورها أيضا بحبـات      ة قطرات الندى على زهر النرجس بالدمو      جَّوشبه ابن حِ  

  ]البسيط[                                                 :اللؤلؤ، وهي تزين وتكلل عيونه، يقول

ُسها      اِء َنْرِج ْت   َحداِئُق الرَّْوَضِة الَفْيح ْذ َرَمَق لِّ ُم ُدُموِع الطَّ ُه ِب  ُعُيوُن

ْن  ْأِس ِم ِر الَك ِف َثْغ ى َرْش ا ِإَل ِهْمن
َ َف

ْرِجٍس   "   ْن َن ؤًا ِم َأْمَطَرْت ُلْؤُل َف
ْ َق َ َ")6(

 ، مثـل    ا بدا األذى منها تجاههم     الحِذِر المتَرقِِّب لم   ء لألزهار نظرة  ونظر بعض الشعرا  

  : الذي وصفها بصفات التجسس والعداء، يقوليوِرصهاب المنْالشِّ
                                                 

  .البيت غير موجود في الديوان. 360، ، حلبة الكميت النواجي، شمس الدين)1(

  .8/514، "نرجس"، مادة لسان العربابن منظور، جمال الدين، : ينظر) 2(

  .42، ممنزهة األ، ابن إياس الحنفي، محمد) 3(

  .حتى يستقيم الوزن" سبيكة" ، في الشطر الثاني من البيت الثاني الصواب 196، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )4(

 .344، كوكب الروضةجالل الدين،   السيوطي،)5(

ن البيت الثاني        ، األبيات غير موجودة في الديوان، والشطر الثاني م2/186، المواكب اإلسالمية،  ابن طولون الصالحي، محمد)6(

   .84، ديوانه، ينظر "ورداً وعضت على العنّاب بالبرد " مضمن من شعر الوأواء الدمشقي وعجزه 
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  ]الكامل[                                                                                        

ُت نَ   صَّباِح َرأْي َد ال دا  ِعْن ًا َب َي     مَّام ُت ِه رَّْوِض ُقْل ي ال َرٍة ِف َع ُحْم َم
شَّقا ال ي     ْد راَعِن ْرِجٍس َق ْن َن ًا ِم ا    َوُمَراِقب ُدّوًا َأْزَرَق ي َع َسِج ِل َن الَبَنْف  )1(َوِم

:                                                                 يقول، د والغيرةورآه قد تلون من الحس

  ]الكامل[

وََّن غَ  ي َتَل ْرِجُس الزَّاِه ْفَراءِ    َرًةْيَوالنَّ ٍد َص ِة َحاِس ى ِبُمْقَل  )2(َفَرَم

، ومـن المعـروف أن ابـن        زهار موضوعاً للمناظرة والمفاضلة   واتخذ الشعراء من األ   

 ويرى ي يفضل الورد  يِزِرقْ، فالم )3(الرومي قد أحب النرجس وفضله على الورد حتى أنه قد هجاه          

  : له، يقولأن النرجس ال يصلح إال أن يكون خادماً

  ]السريع[

ْرِجَس َوْه  ضََّل النَّ ْن َف ِذيَم ْرَأسُ    َو الَّ َوْرِد إْذ َي ِم ال ى ِبُحْك  َيْرَض
داً  دا قاِع َوْرَد َغ َرى ال ا َت ْرِجسُ    َأم ِه النَّ ي ِخْدَمِت اَم ِف  )4(َوق

 صفة اعتاد الشعراء على نعته بها ـ مـادةً   ي من عيون النرجس ـ وهي واِجواتخذ النَّ

  : عليه ويطالبه بغض بصره، يقولللنقد، فهو يشخص النرجس رقيباً

  ]الكامل[

ْرِجسِ        وَن النَّ ا ُعي ْؤِنسِ       ُغضِّي ُجُفوَنِك ي َل ُم َأْن ُأَقبِّ تَحْيُت ِب ِك اْس  ِمْن
ُه   َذبََّلْت َوَجناُت ُب َت اَم الَحبي واِخصٌ    ن وُنُكنَّ َش ْنَعسِ َوُجف ْم َت   َل
َر إْذ َرآَ    ْد َتَحيَّ صاً َوَلَق رِّسِ     ِك َشواِخ واِحِظ الُمَتَف ُه ِبَل  )5(َتْرِميَن

فضل بعضهم النرجس، فقد رأى الشاعر       وكما جعل بعضهم الورد مفضالً على األزهار،      

 والفـضة،    بألوانه التي تشبه لون الـذهب      ا النرجس سيد األزهار وسلطانه    رمتُكْيدي أحمد بن ب   ِس

  :وهو في ذلك يعبر عن حبه للنرجس وإعجابه به، يقول

  ]الطويل[                                                                                       
                                                 

 .البيت غير موجود في مجموع شعره. 80، روض اآلداب الحجازي، الشهاب، )1(

  .1/170، المجموعة النبهانية النبهاني، يوسف، )2(

  .60-59، طبيعة في العصر العباسي الثانيشعر ال حسن، رشدي علي، : ينظر)3(

  .1/368، كتاب المواعظ واالعتبار المقريزي، تقي الدين، )4(

  .372، دراسة شعر شمس الدين النواجيالهادي، حسن،  عبد) 5(
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ْرِجسٌ    ِر َن ْيَن األزاِه ا ب َسْلَطَن م هِ      َت ِزِه َوُلَجْيِن ْن ِإْبِري صَّ ِم ا ُخ  )1(ِبَم

لشرب في وقت الربيع على بساط الورد        فيدعو أصحابه لالجتماع وا    ايَّداِريب  ِطأما ابن خَ  

  :والنرجس لتحلو األوقات وتتمتع النفوس بالمناظر الجميلة، يقول

  ]السريع[

صَّْهبا    ِسي    ءهاِت اْسِقِني ال ا ُمْؤِن ْرِجسِ      ي َوْرِد َوالنَّ ْشُر ال اَح َن ْد ف  )2(ق

 من بيـاض    راًذَ فبدا في الروض قائماً يترقب ح      ة صورةً جميلةً للنرجس،   جَّورسم ابن حِ  

  :، يقولالصبح

  ]البسيط[

َدٍم ى َق ًا َعَل ُسُه َوْهن اَم َنْرِج َذرٍ       وق  )3(َآأََّنُه ِمْن َبياِض الصُّْبِح ِفي َح

  :)4(اممَّالنَّ -8

ام من خالل التورية، يقولمَّللنَّبغضه ي عن ِكتُشْيعبر البدر الب:  

  ]الكامل [

ي أَر ٌةِإنِّ ِه َثالَث ْستاَن ِفي امُ      ى الُب َسناُتُه َآَث ا َح دي ِبه  ِعْن
ِسيمُُهُ     ِه َوَن اِفَيٌة ِب ْيُن ص هِ    الَع ُر ِرياِض اُم َواٍش َوَزْه  )5(َنمَّ

  :روِفُلْيالنَّ -9
من محاسن الشام، وهو أصفر وأزرقٌ وبنفسجيٌّ وأحمر، ينبت فـي مـستنقعات المـاء               

فـإذا غابـت    ،  بزيادة علو الشمس  تفتحه  ويزيد  ،  ى الشمس إذا طلعت   العذبة، وهو يوجه وجهه إل    

ي في وصف النيلوفر الـذي      واِج، وإلى ذلك يشير النَّ    )6(الشمس أكمل انضمامه وغطس في الماء     

  : نهاراً وليالً في أحالمه، يقوليرقب حبيبه

  

  ]السريع[

ا ْد َزه ٍة َق ي ِبْرَآ وَفٌر ِف ْشرِ     َلْين ْسُك َآَن ُرُه الِم ْبَعِبي   الَحِبي
                                                 

  .1/112، عنوان الزمان، ن البقاعي، برهان الدي)1(

 .168، ديوانه داريا، ،ابن خطيب) 2(

  .غير موجود في ديوانهالبيت . 360، بة الكميتحل النواجي، شمس الدين، )3(

  .14/362، "نمم " ، مادة لسان العربنبت طيب الرائحة، ينظر ابن منظور، جمال الدين، : النمام )4(

  .95 ،غير موجود في ديوانهالبيت . 360، حلبة الكميتالنواجي، شمس الدين،  )5(

  .103، نزهة األنامأبو البقاء،  البدري،:  ينظر)6(
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ًا ُه باِهت اُرُه َيْرُقُب ْب   َنه ان َأواُن الَمِغي ى ِإذا َح  َحتَّ
َرى  ي الَك َسى ِف ِه َع َق َجْفَنْي بْ       َأْطَب ْن َقِري ُه َع ْن َفاَرَق ًر َم  )1(َيْنُظ

ـ حائ وأبرز طيب ر   رلوِفيالنَّبعض صفات    أيضاً   كبيبن أَ علي  ووصف   ـ ه ال ت ـ  ت  تي عبق

نضم وينكمش وقت غروب الشمس يبدو عاشقاً أغرق نفسه في المـاء لمـا              ، فهو عندما ي   مكانال

غاب حبيبه، وكما مر فقد اعتاد الشعراء على استحضار معاني الغزل فـي وصـف الزهـور                 

  :، يقولي يشعر بها الشعراء تجاه كل منهاللتالزم بينهما في الجمال أو السعادة الت

  ]الكامل[

ْد َأصْ     ٍة َق ي ِبْرَآ ْسَنُه ِف ا ُح شاُب ِبَن   َبَحْتي ْسًكا ُي ُشوًَّة ِم  دِِّهَمْح
ساِئهِ    َد َم اَب ِعْن ُه ِإْذ غ دِّهِ     َوَآَأنَّ ضاَرُة َق ْت َن اِء َواْحَتَجَب ي الم  ِف
ِرهِ  ُب ِبْهْج دََّدُه الَحِبي بٌّ َتَه ِدِه   َص ْن َوْج َسُه ِم رََّق َنْف ًا َفَغ  )2(ُظْلم

خمر، فمرآه يثير في نفس الشاعر الرغبـة        وارتبط ذكره عند بعض الشعراء بصورة ال      

 أكثـر مـن   رلوِفي يجمع للنَّوفْلُّ، فأحمد الخَ)3( بشربها، فيطيب له الشراب مبتهجاً بألوان األزهار   

صورة، يراه في األولى وقد نبت على حواف الغدران ببقايا الخمر في الكؤوس، ويتخيلـه فـي                 

  : صفحة العاج، يقولالثانية كأذناب الطواويس التي تزين بالياقوت

  ]الطويل[                                                                                       

وَفٌر ِديِرهِ َوَنْيل ي َغ بَّْهُتُه ِف اجٍ       َش ُؤوِس ُزَج ي ُآ الٍف ِف ا ُس  َبقاي
دا   واِويِس ِإْذ َغ اَب الطَّ َل َأْذن اُقوتِ    َتَمثَّ وُِّه ِبالي ْفَحَة ُيَم اِج َص  )4(ع

  قَّووصف ابن زة النَّ اعلوِفيفهو يطفو على سطح الماء بلونه األصفر الذهبي اللـون،           ر ،

، وذكر بعد ذلك أن الطيور تسكن زهره لوقت طلوع الـضحى،  التي قصدهاولم أدر ما الخصال  

                                                                               :يقول

  ]الكامل[

ا   ْد َطف اَل َوَق ِريُّ ق ْوَفُر النَّْه ِة   َوالنَّ ٍة َذَهِبيَّ وِر ِبَخْلَع ْوَق النُّْه  َف
                                                 

  .375، دراسة شعر شمس الدين النواجيالهادي، حسن،   عبد)1(

  .103، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )2(

  .45، شعر الطبيعة في األدب المصريالغباري، عوض علي، : ينظر )3(

 .107-106، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )4(
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ةٌ    صَّاِلحيَن َثالَث صاِل ال ْن ِخ ي ِم ْفَرةِ  َجَمَعْت   ِل ي ُص واُنهْم ِف ا َأْل  ه
ي وُر َتزوُرِن ذا َوالطُّي ِد َه ْن َبْع ْحَوةِ  َوَتِبيُت ِفي َزْهِري ِلطالِ      ِم  )1(ِع َض

 أخرى، فهو يبدو بسيقانه التي تتخذ شـكل الحبـال            صورةً رلوِفيورسم الشاعر نفسه للنَّ   

ثعابين خضراء، وزهره كأنه ذهب من بقايا كنوز قارون، وفي هذا تواصل مـن الـشاعر مـع               

  :الموروث الديني من القرآن الكريم، يقول

  ]البسيط[

اِبِين   راِن ُمْنَحال َوالنَّْوَفُر الَغضُّ ِفي الُغدْ    ْضُر الثَّع ْضباَنُه ُخ أنَّ ُق  َآ
بٍ     ْن َذَه يَغ ِم ْد ِص ُرُه َق ا َزْه اُرونِ    َآأنَّم ِز ق ا َآْن ْن َبقاي ُزُه ِم  )2(ِإْبِري

  
  :ْدْرالَو -10

ئك لـه أزهـار صـفراء وبيـضاء         ، وهو شـجر شـا     )3(الورد أنواع أحسنه الجوري   

  .)4(رائحته عطرية فواحةوحمراء،

مل الشعراء الورد فسبى نفوسهم وعقولهم، ووصفوا جماله، وسجلوا إعجابهم الـشديد            تأ

وفـضلوه علـى      مستمتعين بحسنه وروعته،    سعيدةً به، واغتنموا أوقات قدومه، وعاشوا لحظاتٍ     

       قَّغيره من األزهار حتى رأى فيه ابن زة سلطان األزهار بال منازع، ألجل هذا حسدته بقيتها        اع ،

  :يقول

  ]املالك[ 

راءٍ        ال ِم وِر ِب ةِ     والَوْرُد ًسلطاُن الزُّه لِِ النِّْعَم ذا ُِألْج ا َه َسدوُه ي  )5(َح

 تـسلطن علـى األزهـار        ومليكاً ، فبدا الورد سيداً    قتاليةً ي للورد صورةً  اِجوويستعير النَّ 

  : ألمره، يقولفقاد جيوشها، وأطاعته خاضعةًالجميلة بشوكه الحاد، 

  ]الوافر[

ُك ال وٍشَمِلي ي ُجي َل ِف ْة   َوْرِد أْقَب ٍل َبِهيَّ ي ُحَل اِر ِف َن األْزه  ِم
ُه اَأل اتٍ َفواَفْت ُر طاِئع ْة   زاِه ْوَآُتُه َقِويَّ َوْرَد َش  )1(ألَِنَّ ال

                                                 
 .196،  ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم،)1(

  .76 آية  القصص سورة،)وآتَيْناهُ مِن الْكُنُوزِ ما إِن مفَاتِحهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبةِ أُولِي الْقُوةِ(: ، والشاعر يتواصل مع قوله تعالى104-103،  نفسه)2(

  .61، نزهة األنام، أبو البقاء،  البدري)3(

  .11،الشذا المؤنس في الورد والنرجس الجندي، علي،: ينظر) 4(

  .195،  ديوانهاعة، إبراهيم،ابن زق) 5(
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ي األدلة والبراهين إلقناع المتلقي بفـضل       وِنلباع شهاب الدين ا    يستخدم ى قريبٍ وفي معنً 

 وقد ذكر ابن إياس أن أزهار النرجس والبنفسج         ،ة والرئاسة م ويسمه بالزعا  ،الورد على األزهار  

 ب، فالشاعر هنا يشير إلى وقت ظهور الورد وهو عق         )2(والياسمين تسبق الورد في فصل الربيع     

هذه األزهار، كما أنه يعبر عن إعجابه الشديد بالورد وتفضيله عل سائر األزهـار، والـشاعر                

  :، يقوللها من خالل هذه الصورة الجميلةقيحاول التعبير عن مشاعره وأحاسيسه ون

  ]الكامل[

ْأِخيِرهِ  ْن َت َوْرَد َع أْلُت ال ْد َس ُه   َوَلَق وِر َأماَم واِع الزُّه دوِم أْن  َوُق
ى  َك ِإذا أَت اَبِني ِإنَّ الَمِلي ُه   َفأج ا ُقدَّاَم َساِآَر ُآلَّه اَق الَع  )3(َس

  

فـي وصـفه إليـصال فكرتـه        يـر   فالشاعر يستخدم أسلوب المحاورة واإلقناع والتبر     

  .لسمو بهاواالنتصاروا

  قَّوأبرز ابن زأمـا   حمـر  األ أنواعه، وهو الورد الجوري   أحد  د، وذكر   ة ألوان الور  اع ،

 تشبه رائحة الكافور، والورد األصفر يـسر النـاظرين ويـبهج             نفاذةٌ الورد األبيض فله رائحةٌ   

  :يقول شوكه،أن الشاعر لم يغفل ذكر كما نفوسهم، 

  ]الكامل[ 

ِذي   ا الَّ وُر أن ا ُزه اَدى ي َوْرُد ن ْوَآِتي  وال اُبوا َش ا َته ْوَآٌة َأَفم ي َش  ِل
ْلطاُنُكمْ   ي ُس ي ِإنَِّن ي       ال ُتْنِكروِن ْن َدْمَعِت اِبِتي ِم َب َفن ْن َأِغي  ال َل
داً     آِتيُكْم َغ َرا َس ٍة َحْم ي ُحلَّ ةِ     ِف ْصُبوَغٍة ُجوِريَّ قٍَّة َم ْن ُش  ِم

ْن َب ا    ِم ضا َله ٍة َبْي ي ُحلَّ ِدِه ِف ُضوُع َآَن    ْع ْرٌف َي اُفوَرِةَع  ْسَمِة الك
ْن َبْع ُسْرِم ْفرا َت ٍة َص ي ُحلَّ يَّةِ  ُر   ِدِه ِف ا، َوَرِس ا َأن اِظِريَن، َآم  )4(النَّ

  

  :يقول البدر، في تفتحه صورة  عن إعجابه بالورد األبيض، ويرىة فيعبرجَّأما ابن ِح

  ]مجزوء الرجز[

ْم ْد َوْرَدٌةَآ ضاُء َق َرتْ      َبي ْذ َأْزَه ا ُم ْت َلن  َحَك
                                                                                                                                               

 .319، دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن، )1(

  .42، نزهة األمم في العجائب والحكمينظر ابن إياس الحنفي، محمد، ) 2(

  .2/6  ،2 ق،بدائع الزهور، ابن إياس الحنفي، محمد) 3(

  .198-197، ديوانه ابن زقاعة، إبراهيم، )4(
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لٍ  ْدٍر َآاِم َة َب وَِّرْت"   َطْلَع ا ُآ شَّْمُس ِفيه  )1("َوال

وتنوعت صور الورد في أذهان الشعراء، وأكثروا من مزج وصفهم له بالغزل، وشبهوه             

خلـع  "ألولى اعتادوا على    عصور األدب ا  ا في اللون، فالشعراء منذ      مبالخدود لعالقة التشابه بينه   

براهيم بن محمد بن علـي      يقول إ  )2("ع صفات المرأة على الزهر    صفات الزهر على المرأة، وخل    

  :جِلدبن ما

  ]البسيط[

دا    اِت َب دوِد الغاِني ُل ُخ َوْرُد ِمْث ْسِبينا     َوال ضُّ َت ْرِجُس الَغ َوالنَّ
ُُه اظ  )3(َن

  ومثاله قـول إسـماعيل       السابقين لهذا العصر    عند الشعراء   ومطروقٌ وهذا المعنى قديم ،

األصيهاِنب:  

  ]الكامل[

هُ    ا َأْوراُق ِه َآَأنَّم َوْرُد ِفي دوُد   َوال اَنُهنَّ ُخ ْت َوُردَّ َمك  )4(ُنِزَع

الق الذي أنبتـه مـن العـدم        ا عن إعجابه بالورد، فهو يعظم الخ      يَّاِرد خطيب   وعبر ابن 

 مـن    بـدينارٍ  بُِّحلورد يحاكي وجنة المحبوب التي نقطها الم      ، وهذا ا  ستشف منه حبه له    ي تعظيماً

  :الذهب، يقول

  ]البسيط[

ماِئَلهُ          ى َش ا َأْحَل َوْرِد م اِبِس الَحَطبِ        اْنُظْر ِإلى ال ْن ي ِه ِم ْبحاَن خاِلِق  ُس
ا   وِب َنقََّطه ُة الَمْحب ُه َوْجَن ذََّهبِ    آَأنَّ َن ال ِديناٍر ِم بِّ ِب فُّ الُمِح  )5(َآ
  

 تطلب القبل في     معاني الغزل في وصفه، فالورد فتاةٌ      ة الورد مستدعياً  جَّص ابن حِ  ويشخ

    :، يقولر كالوجنة وعليها أثار قبل الشمس، وبعد زوال الشمس يظهاحالصب

  ]الطويل[
                                                 

األبيات غير موجودة في الديوان، والشطر الثاني من البيت الثاني . 2/194 المواكب اإلسالمية،، صالحي، محمدابن طولون ال) 1(

  .  1، آية  التكوير، سورة "إذا الشمس كورت"من قوله تعالى مضمن 

  .43، شعر الطبيعة في األدب المصري،  الغباري، عوض)2(

  .2/97 عنوان الزمان، البقاعي، برهان الدين، )3(

  .80، غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات،  األزدي، علي)4(

  .األبيات غير موجودة في ديوانه. 63، نزهة األنام البدري، أبو البقاء، )5(
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ي          دَّ ِل َأَرى الَوْرَد ِعْنَد الصُّْبِح َقْد َم
ًا َف

اَعِة    ي َس ِل ِف ى التَّْقِبي ِشيُر ِإَل ُي
ْ اللَّ ةٍ    دو َآَوْجَن صُّْبِح َيْب َد َزواِل ال ُة       َوَبْع ِطها ُقْبَل ي َوْس َرْت ِف ْد َأثَّ َوَق

ْ شَّ )1(ال

  : وماء الجدول دموعاً على الماء، فتخيله خدوداًاط  ورداًرَّورأى زين الدين الخَ

  ]الوافر[

اَي َوْرَعِجْب ْد َرَأْت َعْين ْذبِ     دًاُت َوَق ْدَوٍل َع ِسيُر بَِِج شُُّروِعِي   ال
ُدوداً َلَف   دًا ُخ اِظِري َأَب َر ن دُُّموعِ       ْم َي َع ال ْبِلِهنَّ َم ْن َق َرْت ِم  )2(َج

 قريبٍ وفي معنى   شبه الب در د األحمـر وقـد سـالت       ي الورد المكلل بالندى بالخ    ِكتُشْ الب

  :دموعه

  ]السريع[

َدى    ُر النَّ َوْرُد َوَقْط ا ال دٍّ ُرشِّ   َآَأنَّم رُّ َخ اَألْدُمِعُمْحَم  )3( ِب
  

ـ     أيضا وارتبط وصف الورود    ابهوتحتـضنها، فالـشِّ   ت فيهـا     بذكر الرياض التي تنب

نْالمِروصالروضة، يقول يرى الورد متمايالً بين أزهاري :  

  ]البسيط[

ةً         ًا ُمَلوََّن رَّْوُض أْثواب َسى ال ِر   َلمَّا اْآَت ِه الُحْم ي َأْوراِق َوْرُد ِف َل ال  )4(َتماَي

بالسقاة الذين يحملون فـي      قطرات الماء بللتها   الروض وقد     ورود فْولُّف أحمد الخَ  ويص

  : به الدر، يقولعليها تش، وقطرات الماء أكفهم كؤوساً

  ]الطويل[

رَّْوِض         ي ال َوْرِد ِف َحَكْت َشَجراُت ال
دا َغ إْذ

رِ      َسُم الَقْط دِّها َمْب ي َخ ا ِف  ُيَقبُِّله
َرَزْت    لٍّ َأْب قاُة َمَح اُس ي َأُآفِّه دُّرِّ         ِف ْعَن ِبال  )5(ُآُؤوَس َنضاٍر َقْد َتَرصَّ

                                                 
 .األبيات غير موجودة في ديوانه .65، نفسه )1(

  .65-64 ، نفسه)2(

  .34، كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )3(

  .387،  نفسه)4(

  . 64، نزهة األنامدري، أبو البقاء،  الب)5(
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 متعة النظـر  جانب  ي ورد الرياض بالياقوت المذهب، وجمع إلى        يِنماِم الدَّ بكر وشبه أبو 

غنائـه فـي    ب  يـصدح   معبـد   المغني متعة سماع غناء الشحارير وهديل الحمام حتى وكأن       إليه  

  :الروضة، يقول

  ]الطويل[

ا  هُ والَح ِبه ِضيُر َآأنَّ َوْرُد النَّ ْسَجَدا       ال َن َع  ُدُفوٌف ِمَن الياُقوِت ُنقِّْط
ا  َحمامُ ِكْنَوَغنَّى ِبها الشَّْحُروُر لَ      ُت     ه اَلْيِن عاَيْن ي الح ٌب َفِف َخِطي

َدا َ ْ َ)1(

 أخرى من األزهار كالنرجس واألقحـوان،       وإلى جانب ذكر الورد ذكر الشعراء أنواعاً      

 فهـم يحبـون      من األحيان،   وإن فضلوا الورد عليها في كثيرٍ      جبون باألزهار عامةً  فالشعراء مع 

ها ويمزجون مشاعرهم وأحاسيسهم بها ويعبرون عن فرحهم مـن خـالل            نعدثون  الطبيعة ويتح 

  :جِلدبن ما  محمد، يقول إبراهيم بنهاوصف

  ]البسيط[                                                                                       

ا           ِديُر ِبه اَن الَغ ٍة آ ى َرْوَض ُرُه   ِبْتنا َعَل ْت َأزاِه ا فاَح واُن ِبه  َواَألْقَح
دا    اِت َب دوِد الغاِني ُل ُخ َوْرُد ِمْث ْسِبينا     َوال ضُّ َت ْرِجُس الَغ َوالنَّ

ُُه اظ )2(َن

فيها، فالروضة تحوي الغدير،    إكمال الصورة وزيادة عناصر الجمال      فقد حاول الشعراء    

 كللها الطل والتي   ، كما أنها تحتضن األزهار التي ي       من عناصر الجمال في الطبيعة     والماء عنصر

  . العبقة فتسبي وتعجب الناظرينتفوح بروائحها

 حوى أزهار الورود وثمار      نديمه للتنعم في بستان زاه بهي      يوِرصنْ الم يْلِمويدعو ابن كَ  

  : يقولالثمرة واإلتيان، وتعني   لطيفةًتوريةً" توتا"وري بلفظة وهو يالتوت، 

  ]مخلع البسيط[

يٌّ ْستاُننا زاٍه َبِه ا     ُب ْن َتُفوت ُه اآلِن ل  َلذَّاُت
ِريعاً       ُه َس ْأِتي َل َك َت ْل َل ا     َه ِه َوُتوَت ُر َوْردًا ِب  )3(َتْنُظ

ثير رغبتهم في شـرب     ، فالورد ي  ومزج الشعراء أيضا حديثهم عن الورد بوصف الخمر       

 مـن ألـوان     ف بالخمر في إبان جمالها، والخمر عنده لون       تالشاعر لطربه بالطبيعة يه   الخمر، و 
                                                 

  . 77 ،أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً السراحنة، سارة، )1(

  .2/97، عنوان الزمان،  البقاعي، برهان الدين)2(

 .105، حلبة الكميت النواجي، شمس الدين، )3(
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، فالـشاعر    وصفراء  وخضراء  وحمراء  بيضاء الطرب الربيعي التي ينشرها في الرياض أزهاراً      

حها للخمر، فـالتمتع    ج يستعير لون الورد وطعمه ورائحته العبقة ويمن       ِلدبن م اإبراهيم بن محمد    

ال يحلو إال بحضور الخمر والعكس صحيح، وسأترك الشاعر ليعبر عن إعجابه بالطبيعة             بالورد  

  :وتوحده معها وتكامل هذا الفرح بحضور أسبابه ومنها شرب الخمر، يقول

  ]الكامل[

َوةً    َرْب َقْه َوْرِد َفاْش َذا َأواُن ال ْن َلْوِن      َه ا ِم اَآَلْتُه َفَلْوُنه ْد ش  ِهَق
ا    ِه َوَأِريُجه ْن َطْعِم ذاُقها ِم ْشِرِه   َوَم ْن َن ِه، ِم ْن َآْوِن ا ِم  َوَآَأنَّه

انَ  ْأٌس آ فَّ َآ دًاِإْن َج ِهَأْو ذاَب َوْرٌد َفالُم    َوْردًا جاِم  )1(داُم ِبَعْيِن

 كتب إلى    فأحد الشعراء  وركز الشعراء إلى جانب لون الورد وطعمه على ذكر الرائحة،         

 تشبه العذراء    أيضاً  تشبه رائحة المسك، وهي     التي ارائحتهيصف  و  يهديه وردةً  قاء البدري أبي الب 

  :التي تعففت واستترت لما رآها الرائي، يقول الشاعر

  ]المتقارب[

يِِّدي َوْرَدةً  ا َس َك ي ها    َوُدوَن ْسُك َأْنفاَس َذآُِّرَك الِم  ُي
ِصرٌ     َصَرها ُمْب ْذراَء أْب ْت ِبَأ   َآَع ها َفَغطَّ ا َرْأَس  )2(ْآماِمه
  

ي يـوري   وِنأحمد البـاع  هاب  ، فالشِّ صيبي والنُّ  الشعراء أنواع الورد فمنه الجوري     وذكر

  : من خالل الغزل، يقولبالورد الجوري

  ]الوافر[ 

و    َوْرَد َيْزُه ا ال ُت ِبَوْجَنَتْيَه ي َأْلحاِظُه   َرَأْي وِريْواَجَوِف  ٌر َآُج
ي أيَّ َوْرٍد   ْت َخيَّروِن وِري    َوقال ُت ُج وُر َفُقْل دٍّ َأْو َأج  )3(ِبَخ

  في بيـتٍ    يوري  الورد الجوري، و    جوري التي تعني الظلم ويقصد بها      فهو يوري بلفظة  

  : بالورد النصيبي، يقولآخر

  ]الوافر[

و  َوْرَد َيْزُه ِه ال ُت ِبَوْجَنَتْي اداِني    َرأْي ي َأَفن ا َحِبيِب ا ي  َهيَّ
                                                 

  .2/97، عنوان الزمان،  البقاعي، برهان الدين)1(

  .63،  األنامنزهةالبدري، أبو البقاء، ) 2(

  .2/152، المواكب اإلسالمية  الصالحي، محمد ، ابن طولون)3(
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ْوٍن ي َل َوْرِد ِف ِديُث ال ٍحَح هُ     َوِري ُت َل ذا ؟ َفُقْل ا َه ِصيِبي: َفم  )1(َن

  :الياسمين -11
ة فـي غمـار التنـافس بـين       اعقَّأظهره ابن ز   ،)2(الياسمين ألوان منه األحمر واألصفر    

 ظهر وهي جنوده، و   مدَّقَ نفسه عليها، فهو الم     على الزهور مفضالً   األزهار، وغدا الياسمين منادياً   

  :، يقول مسبوكةٌ كالخيام وأزهاره فضةٌ متسلقاًتاًمن خالل أبياته نبا

  ]الكامل[                                                                                        

هِ    ْيَن ِخياِم ِميُن َب اداُهُم الياْس ْضَرِتي     ن ْم َح وِدي ُآلُُّك ُتْم ُجن  َأْن
امُ  ي ِخي ا ِل ْنُدٍسأن صوَبٌة ُس ْسُبوَآِة    َمْن ضٍَّة َم ْن ِف ا ِم  )3(أْعالُمه

 وهـي تحمـل     اً يشبه عساكر الروم التي غزت بلد      والياسمين األصفر بين كثبان الرمل    

  :كبيبن َأعلي  ، يقولصلبان الذهب

  ]المنسرح[

 ِبَث الَكِبواِني َج ِفُهُرَفْصَأ   اَد َبيَن ِحيُنِماَسا الَيَمآأّن
رُُّراِآَسَع ذََّنها ِمباِنْل ُصلُُّآَو   دًاَل َبْتَل ناَزوِم ال  )4(ِبَه ال

عطرت الريح من نشره وطيبـه،      ، وقد ت  ة له صورة أقراط الفضة    جَّاعر ابن حِ  ورسم الش 

  :يقول

  ]البسيط[

رِّ  َلطََّعَف   دا َبِنْيَج اللُّراِطأْق َآيُنِموالياَس  )5(ُرطْ  عِ ُه لَ  ٍرْش نَ  ْن مِ  يُح ال

فـأبو بكـر    ار والربيع، فهما متالزمان في القدوم والذهاب،          وربط الشعراء بين األزه   

  :، يقولوموشياً صورته ببديع االكتفاءي يستغل مجئ الربيع للتنعم بالورد والنسرين يِناِممالدَّ

  ]الوافر[

وُل ُم  َوْرُد زاٍهَيُق رِِ   صاِحِبي َوال ساَط َزْه ُع ِب َسَط الرَِّبي ْد َب  َوَق

رَّْو اِآُر ال اَل ُنب دَّىَتع ْسريِ    َض الُمَف ى َوْرٍد وِن ْسَعى ِإَل ْم َن  )6(َوُق
                                                 

  .2/153، ، المواكب اإلسالميةابن طولون الصالحي، محمد )1(

  .346، حلبة الكميتالنواجي، شمس الدين، :  ينظر)2(

  .، األبيات مكسورة من المصدر196، ديوانه،  ابن زقاعة، إبراهيم)3(

  .2/192، المواكب اإلسالمية محمد ، الصالحي،ابن طولون )4(

  .، البيت غير موجود في ديوانه 360، حلبة الكميت،  النواجي، شمس الدين)5(

  .107 ،أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداًالسراحنة، سارة، ) 6(

 99



ة للياسمين صورة الدراهم التي استحق الصيف قبضها بعد حلـول وقـت   جَّورسم ابن حِ 

  :وقت الياسمين وهو فصل الربيع، يقولالدين بذهاب الشتاء ومضي الربيع، وفي هذا إشارة إلى 

  ]الكامل[

ْذ َولَّ  وُل ُم ِميُن َيُق شِّتاالياَس مِ     ى ال َأْعُيٍن َوَمباِس ُع ِب َضى الرَِّبي  َوَم
هُ   يَّ آَن َأواُن ِصيِف َعَل ُن الَم مِ           َدْي ْبَض َدراِه ْوَم َق َتَحقَّ الَي  )1(َفَقِد اْس

 ما وصفوا األزهار دون     وفي نهاية الحديث عن األزهار يجدر الذكر أن الشعراء كثيراً          

  : لطف الزهر وحنوه عليه في ساعات الهموم واصفاًكبيبن َأعلي  تحديد نوعها، يقول الشاعر

  ]مجزوء الكامل[                                                                               

و   ا َيُك ُف م ُر َأْلَط ومْ    الزَّْه اَثَرِت الُهم  ُن ِإذا َتك
ُصوُنهُ    يَّ ُغ و َعَل ِه ال     َتْحُن ي ِفي ِرقُّ ِل ِسيْمَوَي  )2(نَّ

   والبحاراألنهار: رابعا
  األنهار -أ 

جري  ت ا األنهار وصف شعراء العصر المملوكي الثاني األنهار، فقد تأملوا الطبيعة ورأو         

 إياها الخصب والخضرة واألزهار واألثمار، فأعجبهم هذا المنظـر          الروابي مانحةً  و السهولفي  

 وحرصوا كل الحرص على اإلجادة ونقـل         في نظم الصور والمعاني    االجميل، فوصفوه وتبارو  

 فيما قالوا ووصفوا، فالطبيعـة      صادقةًالمشاعر واألحاسيس ومزجها بالصور، وجاءت عواطفهم       

 فـي   القدماء ومعـانيهم حاضـرةً     تسحر األلباب والعقول، وكانت صور        جميلةٌ  إلهيةٌ هي منحةٌ 

  : النهر بالحسامي مشبهاًِلوِص الميِن الدز، يقول ِعالشعر

  ]البسيط[

ْدِنينا  ْصِب ُي ٌد ِبِالِخ ا زاِئ ْشُهورُ           َوَنْهُره ِه َم ِبيِل اللَّ ي َس  )3(َآصاِرٍم ِف

قصيدٍة منتْلْلعربي، يقول أبو الصَّ في الشعر اوهذا المعنى قديم :  

  ]مجزوء البسيط[

ْضَطِربٌ   اِح ُم ْيَن الرِّي ُل َب صاِرٍم   َوالنِّي يٍنَآ ي َيم رَتِعْش ِف  )1( ُم

                                                 
  .األبيات غير موجودة في الديوان. 2/192، المواكب اإلسالمية، ابن طولون الصالحي، محمد )1(

   . 248،حلبة الكميتواجي، شمس الدين،  الن)2(

 .1/143، مطالع البدور الغزولي، بهاء الدين، )3(
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  :يوِرصنْ المهاب، مع بعض التغيير، يقول الشِّشعراء هذا العصر المعنى كثيراًوكرر 

  ]الخفيف[

اَآى   ِديِر َفَح ي الَغ اُء ِف َرى الم راِب   َوَج ِر ِق ًا ِبَغْي اِرمًا ُمْرَهف  )2(ص

   للنهـر    أكثر من صـورةٍ    وجمع الشعراء أحياناً  ه،   ال غمد ل    مرهفٌ فهذا النهر سيف حاد 

ييِزِرقْيقول الم:  

  ]الطويل[

ها فُّ ِبَرْوِض اٌر َتِح ِه َأْنه ْفَحةِ    َفِللَّ ْصقوِل َأْو َص الُمْرَهِف الَم  َلَك
ِّ )3(الَخ

   فاألنهار في الصورة صوارم  دائمـا فـي أشـعارهم      معاني الغزل حاضرةٌ  و،   أو خدود  ،

 لنهر تقبل خدوده   اي يذكر زهور األقاحي التي تشبه الثغور وهي تميل على ماء            يِزِرقْفالمؤرخ الم

  :ووجناته، يقول

  ]البسيط[

َشَرتْ   صََّبا اْنَت وٌر ِبال اِحي ُثُغ ِر   وِلألق ِة النَّْه ي َوْجَن ٌل ِف ا ُقُب  )4(َآَأنَّه

 عـن    وطرافـةً   التقل  براعـةً    وتنوعت صور الشعراء في وصف النهر، وأتوا بصورٍ       

شـجارها وأغـصانها    رهـا وأ  سابقيهم، وخلطوا بين وصفها ووصف الرياض بزروعها وأزها       

  للطبيعة حتى تكتمل البهجة، وهـذا إسـقاطٌ         متكاملةٍ  فقد حرصوا على اإلتيان بصورٍ     وأثمارها،

 فالشعراء ينقلون أحاسيسهم ومشاعرهم مـن خـالل تـشخيص           للمشاعر النفسية على الطبيعة،   

ن ، فبدت األنهار تـصفق واألغـصا       التي ظهرت بالصفات اإلنسانية     وتجسيمها، مظاهر الطبيعة 

ِلترقص ومظاهر الطبيعة فرحة، يقول ابن ميكالح يِوم:                                 

  ]البسيط[                                                                          

َصةٌ       صاُن راِق فََّق َواَألْغ دُ       َوالنَّْهُر َص ِه َتْجِدي ٍت ِفي لُّ َوْق ا ُآ  )5(َوِللَهن
                                                                                                                                               

والبيت منسوب ألحد األندلسيين والشطر األول على النحو التالي، والنيل تحت الرياح  ،64، غرائب التنبيهات،  األزدي، علي)1(

 .2/140، النفوس واألبدان في تواريخ الزماننزهة مضطرب، ينظر الصيرفي، نور الدين علي بن داود الجوهري، 

  .386، كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )2(

  . 1/224، كتاب المواعظ واالعتبار المقريزي، تقي الدين، )3(

 .387، كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )4(

  .30نقالً عن الديوان، ، 418، تاريخ األدب العربي،  باشا، عمر موسى)5(
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 هاب بذكر الرياض، فحيثما جرى النهر وجد الـروض، فالـشِّ  واقترن ذكر األنهار كثيراً  

نْالموِرصبدت أمواج النهر كطيات البطن، كما برز النهر فيها مـصفقاً            جميلةً  يصف روضةً  ي 

  :يقول ،والشجر راقصاً

  ]البسيط[

ِي      ي ُحْل ْت ِف ة ُجِلَي ي َرْوٍض ِف
ا َت ْض ُن

 ْنُدسًا ِمْن َزْهِرَها ُخْضَرا  َفُأْلِبَسْت سُ   
ًا ا َأِرج ْن َأْذياِله ُق ِم رِّيُح َتْفُت َرا           َوال ا َزْه ي َأْآماِمه ُد ِف  َوالُقْضُب َتْعِق
اً    ِه ُعُكن ْن َأْمواِج ُر ِم اُء ُيْظِه ونَ     َوالم ُرَرا      َيْسِبي الُعُي ِه ُس ْن َداَراِت   َوِم
ْسَمِتها       ْشِبيِب َن فَّ   َغنَّى الَهزاُر َعَلى َت صَ  َوَص ى َأْرقََ ُر َحتَّ  َق النَّْه

َا َ شَّ )1(ال

 مستبشرةً عليها فتظهر    وذكر الشعراء فوائد النهر لألرض والرياض، فهي تسقيها حانيةً        

  :يِوم الحيكِل، يقول ابن مفرحة

  ]البسيط[

اَض    ْسِقي الرِّي ا َت اُه ِبه ُث الَمي َحْي
ْد ََق

ِري     وِقها َتْج ى ُس ْت َعَل قاَم
هاَ )2(اق

  ]السريع[                                     :ءوفاال  أبيبناأبو الفضل ويقول الشاعر 

ى   ي َعَل وِّ َتْبِك ساُت الَج قْ    ُمَعبِّ ٌه َطِلي النَّْهِر َوْج ا ِب  )3(َأْرٍض َله

  ِلورسم ابن ميك الح ي للنهر صورة الفضة الخالصة البيضاء وهـي تجـري علـى            ِوم

  :لئ، يقولآللااء التي تحاكي الحصب

  ]البسيط[

ٌة اُر جاِرَي ا اَألْنه َت َرْبَوِته ا          َوَتح ْصبا آلِليه ى َح  )4(َتْجِري ُلَجْينًا َعَل

، يقـول ابـن      تمشي عليه  ت راح  النبت بساطاٌ  اوبرز النهر كالساق الملساء التي نقش له      

  :ةجَِّح

  ]الطويل[ 

َدمْ       ى    )1(َلجاُوْمذ َمدَّ ذاَك النَّْهُر َساقًا ُم ِشي َعَل ِت َيْم َنْقِش النَّْب َوَراَح ِب
ْط ُ)2(

                                                 
  .387، كوكب الروضةلسيوطي، جالل الدين،  ا)1(

  .87-86، ، نقالً عن الديوان419، تاريخ األدب العربي باشا، موسى عمر، )2(

  .179، شعر أبي الفضل بن أبي الوفاء،  حروب، إسماعيل)3(

  .87-86، نقالً عن الديوان، 420، تاريخ األدب العربي،  باشا، موسى عمر)4(

 102



فقد "  األولى في وصفهم،   ووصف الشعراء أنهار مصر والشام، واحتل نهر النيل المرتبة          

ـ   ، فصوروه في شعرهم تصويراً     خصباً ألهم نيل مصر الشعراء خياالً     ه علـى النيـل      اسقطوا في

، ونعموا بمياهه المتدفقة العذبة، وبما أخرجتـه        ى ضفافه شوا عل  فقد عا  ،3)("مشاعرهم وعواطفهم 

 الحياة والجمال فيما يمـسه، فقـد         وأزهار، ورأوه يجري باثاً     وأثمارٍ  وزروعٍ مياهه من غروسٍ  

 كما تحدثوا عن وفائه وزيادته وفيـضانه أو         النيل وشطوطه ومراكبه التي تجري عليه،     وصفوا  

تقـل   ال  جميلةً ورسموا صوراًعرهم وأحاسيسهم،ا بهذا الوصف مشا نقصه واضمحالله، ومزجو  

األنهـار  ملـك    يصف النيـل ب    باِحبن الصَّ ادر الدين   في جمالها عن صور السابقين، فالشاعر ب      

  :وسيدها، يقول في هجوم النيل على غفلة

  ]الكامل[

ِرها   اِه ِبَأْس َك الِمي ا َمِل ُل ي ا ِني  )4("ما ِفي ُوقوِفَك ساَعًة ِمْن َبْأسٍ     "   ي

عبر الشعراء عن حبهم للنيل وإعجابهم به وبمنظره الساحر، كيف ال وهو جالب الخير              و

  :نهار الجنة نيل مصر بالكوثر وأي مشبهاًِوملحة اجَّوالحياة لهم، يقول ابن ِح

رًا ُروُق َمْنَظ ِل َي ْوَثُر النِّي ِد   َوَآ اِن الُخْل ي ِجن َأنِّي ِف ى َآ  )5(َحتَّ

ي لركوب النيل للتنزه والترفيه، ففي ركوبه الراحـة والظفـر           واِج النَّ ويدعو شمس الدين  

  :بالمنى، فهو يحب النيل ويدعو إلى مشاركته في هذا الحب واإلعجاب

هِ   َتَطْعَت َفِفي ا اْس َل م ِب النِّي ُة ُبْغيِِ اْرَآ ى َوغاَي ٌة ِللَفَت  ْهراَح

  ]الرجز[

  ]الخفيف[

  
ِه   اَفْرُت ِفي يَن س ُت ِح ْم َتَنزَّْه ْهي ِبِف   َآ ْرُت ِبُمْنِي ْم َظِف  )6(الٍد َوَآ

بـن  احة التي خلدها الشاعر فخر الـدين        وهي السر " سرحة النيل "ذا ذكر النيل ذكرت     وإ

بمفاتنها وساوس الـشياطين،  " على شاطئ النيل، فأثارت  فقد رآى شجرة سروٍ   س في شعره،  كاِنم
                                                                                                                                               

  .2/276، "دملج"، مادة لسان العرب،  جمال الدينابن منظور،: ملس، ينظرالحسن أو األ:  المدملج)1(

  .61، ديوانهابن حجة،  الحموي،)2(

  .65،  شعر الطبيعة في األدب المصري، عوض علي، الغباري)3(

نقضي ذمام " زه ، الشطر الثاني اقتباس من بيت ألبي تمام وعج1/264،  دول الملوككتاب السلوك لمعرفة المقريزي، تقي الدين، )4(

 .1/366، ديوانه، ينظر "األربع الدوارس

   .67،  ديوانهالحموي، ابن حجة،) 5(

  .341،  دراسة شعر شمس الدين النواجي عبد الهادي، حسن،)6(
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 من خـالل حـسن       وقد تطرق الشاعر   ،)1("فناجاها بهذه القصيدة الفريدة    ر،وهواتف أبالسة الشع  

 وصفه للنيل بالنسبة إلى حديثه عن        كمية قة أن ص إلى وصف النيل وهو ما يهم هنا، والحقي        التخل

ن يطيل في وصـف      به أ   وأن أبيات القصيدة فاقت الستين، وكان حرياً       ، خاصةً الشجرة جاء قليالً  

الشاعر قد أبدع في قـصيدته أيمـا     إال ألن، اللشيٍء)2(النيل وأن يجعل نصيبه أكثر من السرحة  

، فجاءت جزلة قوية المعاني متنوعة في صورها، فقد حشد لقصيدته المعاني الذي تـدرك               إبداع

 ، ورسم للنيل أكثـر مـن صـورةٍ        م، كما أبرز األلوان في لوحته،     بحواس البصر والسمع والش   

تعطيه أذنهـا لتـسمع     ، والشجرة تميل عليه و     باألزهار البيضاء والصفراء   أمواجه تصفق فرحاً  ف

 متأللئة، أو كفرند السيف عند      صوت خريره العذب الرائع، وهو في صفائه وحسن منظره مرآةٌ         

 وهـو فـي زرقتـه       أو كالرقشاء في تموجها وتمايلها،    ،  يك النسيم له، أو شبك لؤلؤ منظومٍ      تحر

 تفوق علـى   وي بلون زرقة عين الباكي، وهو في عين الشاعر يفوق جميع األنهار             الصافية شبيه

  : يقول، الذي عد من المعجزات)3(ةلَّبنهر اُأل

َا    ْن َأْزهاِره ْوُج ِم فََّق الَم ْم َص َآ
  ]البسيط[

ْفراءِ  ضاٍء َوَص ُه ِبَبْي    َفَنقََّطْت
ًا َ ُر         َط َماَلْت َعَلى النَّْهِر ِإْذ جاَش الَخِري
ه

غاِء ْت ِإلْص ا ُأُذٌن ماَل  َآَأنَّه
رُ  ا النَّْه تْ  َآَأنَّم ْد َعَكَف ْرَآٌة َوَق ْسٍن َوَألالءِ     ِم ي ُح ْدَهُش ِف ِه ُت  َعَلْي

َو     ِر َفْه ّب الَقْط اِطٍئ َراَق ِغ ُذو ش
  

هُ    َل ِسيِم َل ِك النَّ َد َتْفِري ُه ِعْن ضَّْتها  َآأنَّ ْيٍف َن ُد َس الءِ َفَرْن فُّ َج   َآ
شاءِ         ُل َرْق ُسٍن َأْو َتْجِلي  َأْو َجْوَهُر َأْل

فا   ًة َوَص ِدي ُزْرَق يَن ُيْه ُه ِح ِه اَألْرِض    َآَأنَّ ْيٍن ِبَوْج راُق َع َرْق

ِر اُألبلَّ  ْزَرى َأيَّ ِإْزراِءَنْه    ِة ُي
  
بَ    ُه َش تْ  َآَأنَّ ٍؤ ُنِظَم ْن ُلْؤُل  ٌك ِم

ْال )4(َش

  :، يقول من الفضةي النيل فبدا نهراًاِعقَووصف إبراهيم بن عمر الِب

ُت ا َرَأْي عاَعُهَوَلمَّ ى ُش ْدَر َأْلَق   الَب
ْ َ

  ]الطويل[

ا  سَّفيُن ِبن ْصَر َوال ِل ِم ى ِني َعَل   
ت َسْيِرنا ِسيُر ِب رًا َي ُه َنْه ِة        َتَخيَّْلُت ي ُلجَّ ضاَء ِف ضَِّة الَبْي َن الِف ِم

ْ َ )5(ال                                                  
  .408-407، عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي واألدبي سليم، محمود رزق، )1(

  .153، كانس والشعر في عصر المماليكابن م،  الدسوقي، إبراهيمجاد الرب:  ينظر)2(

  شخص يسمى زياد، سمي بهذا االسم نسبة إلى بلدة األبلة التي تقع على شاطئ دجلة وتجاور البصرة، وهو فرع من دجلة حفره)3(

  .1/77، معجم البلدانويعد من عجائب الدنيا، ينظر ابن ياقوت الحموي، شهاب الدين، 

  .والشطر الثاني  من البيت السادس مكسور من المصدر   غير مرقم الصفحات،،ه ديوان ابن مكانس، فخر الدين،)4(

  .2/84، عنوان الزمان البقاعي، برهان الدين، )5(
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ـ اِر بوصف النيل، فابن خطيـب د      ا معاني الغزل ومزجوه   اءعرواستدعى الش  ا يـصف   يَّ

يمزج الوصف الحسي بالصفات المعنوية من خالل جعل التطام األمـواج ألجـل             أمواج النيل و  

  :الحب والشوق، يقول

هِ      اَط ِب ا َأح َوى م ُل َيْه ا النِّي َتِطمُ    َآَأنَّم واِق َيْل َو ِلَألْش ا َفْه َن الرُّب  )1(ِم

   أما ابن حجر العواسـتعار لهـا      مغايرة، ي فنظر إلى تالطم أمواج النيل من ناحيةٍ       الِنقَس 

  األمـواج  ن عناصر الصورة، عندما جعل ارتطام      م  مهماً ، وجعل الحركة عنصراً    رثائيةً ةًصور

  :لوجه سببها الحسد، يقولكلطم ا بالشاطئ

هُ  ُم َوْجَه ُل َيْلِط  َوالنِّي
ا  اُء الَحي ِه م ا    َوِبَكفِّ ْن َم َت ِم َت َحِيْي ِإْن َلَثْم  )2(ِة َف

ا   يِم ِبه ِل الُمق َرِة ِبالنِّي ي َع    َفِلْلَجِزي ى  ِغًن اِني َعَل ِر الح ِن الَمَط
ُ

  ]البسيط[

  ]مجزوء الكامل[                                                                               

اً  ْوِج َلْطم فِّ الَم َسدًا ِبَك    َح

  : عنه يغني عن المطر، فهو يسقي الرياض ويشكل بديالًورآه أيضاً

  ]البسيط[

ز ُ )3(ال

يكشف الضر ويسقي     يتحدث الشاعر عن فوائد النيل للرعية، فهو ملك        ى قريبٍ وفي معنً 

  :يواِجيقول النَّ البالد والعباد،

  ]البسيط[

ي  َر ِف ى ِلَيْنُظ ٌك َواَف ُه َمِل َشَفا         َآأَّن را َرَأى َآ  )4(َأْمِر الرَِّعيَِّة ِإْن ُض

  
                                                

 أمـاكن   مائه الذي يطوف البالد متحريـاً     فيصف طيب   عن النيل   الشاعر نفسه   ويتحدث  

  :السقيا ليسقيها ويسكت ظمأها، يقول

  ]البسيط[

َشَفا ًا َوُمْرَت ُصِرِه َرّي َب ُعْن ا ِطي ْوَثِرهِ       ي وُع َآ ى َيْنُب اِن َهَم َن الِجن  ِم
ا   ًا ال َوال َوَقَف َف َيْوم ِسطاً      َوال َتَوقَّ  َجَرى َعَلى َأْجَمِل العاداِت ُمْنَب

 
  .186،  ديوانه داريا،، ابن خطيب)1(

  .112،  ديوانهابن حجر،  العسقالني،)2(

 .29،  ديوانه داريا،، ابن خطيب)3(

  . 119، لدين النواجيدراسة شعر شمس ا، حسن، عبد الهادي) 4(
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ا          )1(َمواِقَع السَّْقِي َأنَّى َساَر َأْو َعَكف

  ]البسيط[

اَر ا   َآث ا َتَلف ُه م ى ِمْن اً     طاَف ا  ُه َيَتالَف اَب اَألْرَض ُمْقَتِفي  لِبالَد َوج
ِدهِ    ي َتَعهُّ رَّى ِف ُه َيَتَح  َآَأنَّ

ثره على األشجار والثمار والنبات، كما أنـه يـشبهه           عن أ  يوِرصنْ الم ابهويتحدث الشِّ 

فكالهما يتصفان بالشرف والعلى ويحويان البروج، كما صـوره بـالمرآة المـصقولة             بالسماء،  

  :الصافية، وصور السماء بمثل ذلك، يقول

ُه  جاِر ِمْن ُل ِلَألْش يَغْت َخالِخي ا   ِص َدهَا ُتَحَف ى ِجي ِع َحلَّ ِد الطَّْل    َقالِئ
ْن ى اَألْرُض  َ ُت َحتَّ َتْوَحَش النَّْب َواْس

َ
  
  
  
َفْت    ْرَآٌة َص َي ِم صَّْقِل َأْو ِه ِبال

َنَفا        َسْت َش  ُتْجَلى َوِمْن َقْرِطِه َقْد ُأْلِب
ُل َرَفا  لف َوْت َش ْم َح ًا َآ ًا َوُبُروج الً        َيْح َوَأْنُجم ًال َوُع ِه ُح سَّماَء َوَتْحِكي  ِكي ال

ا    الُك فاْئَتَلَف ِه األْم ْت ِبحافَِّت دْ  َحفَّ ِه َوَق الُك ِفْي َرِت األْف ا َج  ِآالُهم
ْرآٌة لَ  َو ِم ا ُه تْ َآَأنَّم ا ُجِلَي  ه

فا َ َ)2(

  :ييِزِرقْ، يقول الموالتنزه على شاطئ النيل يعيد الشيب شباباً

  ]الطويل[

ةٌ         دَِّس ُنْزَه ِل الُمَق شَّْيبِ  َوِفي شاِطِئ النِّي باَب ال ُد َش ِشِه  ُتِعي ي َعْي  ِف
ْ

  
َّغ دال مَّ َواَألَسى    َوُتْنِشي ِرياحًا َتْطُردُ   ا      الَه ْن ِطيِبه ِل ِم اِلي الَوْص ِشي َلي َوُتْن

د )3(عْن

يجعل صفات النيل وصـفات الممـدوح       "، فالشاعر   يل بالمدح وخلط الشعراء وصفهم للن   

تتعانقان، لكنه يعلي من صفات الممدوح بحيث يصبح النيل مريدا يتعلم منه الوفاء ويأوي إليـه                

  :ي في ممدوحهواِجلنَّ، يقول ا )4("طالبا نواله

  ]الطويل[

ْصرِ        ي ِم شاِئُر ِف َك الَب ُه ِتْل ذاَقْت َل  َف
  

ا     َك الَوف ْن ُخْلِق ُل ِم ذا النِّي َم َه  َتَعلَّ
رِّ         َوَأْعَرَب َعْن َمْعَنى ِصفاِتَك َفاْنَبَرى     شَِّيِم الُغ  )5(ساِحِل َمْوِج الَبْحِر ِبال

                                                

ِب
 

  . 119، دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن،  )1(

  . 262، كوكب الروضة، جالل الدين،  السيوطي)2(

  .1/224،كتاب المواعظ واالعتبار المقريزي، تقي الدين، )3(

   .179، دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي، حسن، )4(

  .188 ،  شعر شمس الدين النواجيدراسةعبد الهادي، حسن،  )5(

 106



 من النيل وما يفيـضه      فال يجد ما يصفه به خيراً     "ي ابن العجمي    ِومة الح جَّويمدح ابن حِ  

  :)1(" فيقول مادحاعلى الناس من عطاٍء

  ]البسيط[

مِ      َن الُحُل ى ِم ُدُه َأْحَل اَرْت َزواِئ  َص
  

ذا     سَّعيُد ِل ُل ال ِه النِّي ى ِب ٌر َتَحلَّ  َبْح
اْعَوب اَل َلن َراِم ق ا آَل ِلألْه ِد ال           :َد م ْن َي باِبي ِم َرم ْد َسَلْلَت َش  )2(َه

شعراء لم يتعمقـوا  ، فال سطحيةً النيل كانت صوراًوالحقيقة أن صور الشعراء في وصف 

، ولم تكن دائما مـشاعرهم صـادقة فيمـا قـالوه أو              فجاءت صورهم ساذجة   ،في وصفهم للنيل  

  .)3(نقلوه

 هذا اليوم هو يوم فرحٍ    ووصف الشعراء وفاء النيل وأكثروا من الحديث عنه، وذلك ألن           

  .)4(ه الحفالت وتوزع الصدقات، وتروج األسواق للبيع والشراء تقام فيكانت

 في وفاء النيل، وهـي تفـيض بالـصور واألخيلـة             جميلةٌ  قطعةٌ يوِرصنْ الم هاِبوللشِّ

 الذي حجـل زبـد      عمة الوفاء، ويشبه النيل بالجواد    والمعاني المتنوعة، فهو يبدأ بحمد اهللا على ن       

ى صفحته كالراح المعلول، والصبا تجعد سطحه كأنها درع الحـرب           سيقانه، والحبب عل  األمواج  

 يسفن تسير فوقه جوار   من نسج داوود، وتظهر أمواجه كالصوارم والريح تحملها وتنشرها، وال         

ـ      ي الشاعر البارع وإحساسه العميق إال       ويأب "مزدانةً ر المـاء   أن يقيم من األمواج والشط وخري

 تغشيه الفرحـة     مكتمالً أو قل عرساً  ،  حفالًلدوح وعناقيده   والروضة واألغصان والزهر أوراق ا    

  :، يقول)5(ويحدوه السرور

  ]البسيط[

  
ولُ  "   الرَّاِح َمْعُل ٌل ِب ُه َمْنَه  )6("َآَأنَّ
ا   "   ي الَهْيَج ْسِج َداُوَد ِف ْن َن ِم

َلَق

ْأمولُ    وِب َم َن الَمْحُب اَء ِم لُ    ِإنَّ الَوف َدُه النِّي ى َوْع ِه َأْوَف ُد ِللَّ  الَحْم
لُ     واِج َتْحِجي ِد اَألْم ْن َزَب ُه َوِم َررٌ  َل ِه ُغ ْن َداراِت وادًا َفِم َرى َج  َج

ُرهُ  اِفي َوَيْنُث َب الطَّ َنظُِّم الَحَب  ُي
ُدهُ    ْبحًا ُتَجعِّ صَّبا ُص ُه َوال  َآَأنَّ

ا )1("ُلَ
                                                 

  .138، ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً الربداوي، محمود، )1(

  .34،  ديوانهالحموي، ابن حجة، )2(

 .182، النيل في األدب العربيفؤاد، نعمات أحمد، :  ينظر)3(

  .7/369، عصر سالطين المماليك، سليم، محمود رزق:  ينظر)4(

 .7/373 ،عصر سالطين المماليك، سليم، محمود رزق: ينظر )5(

  .19،  ديوانه مضمن من المية كعب بن زهير، ينظرالشطر الثاني أيضاً )6(

 107



ُل َم ا الَمْح واِرٌم ِبُظباه وُلَص ُشُرها    ْقُت رِّيَح َتْن ُه َوال َأنَّ َأْمواَج  َآ
هِ  َرْيَن ِب اداٌت َج سُّْفُن غ ا ال    َآَأنَّم

  

ٌة اُء غاِنَي ُة الَغنَّ ا الرَّْوَض ْشُغولُ    َآَأنَّم ِل َم ذا النِّي ُب َه ْسِنها َقْل  ِبُح
دَّْوِح    صوِن ال ْن ُغ صاُنها ِم َأْغ

يُل نوٌف َأْو َمراِس ي ُش ا الَمراِس  َله
ولُ   اَك َمْحُل َل َأْن َتْلق ا َقْب َرةٍ     ِإزاُره الَخْوِد زاِئ ٍة َآ لِّ َجاِرَي ْن ُآ  ِم

اِء َمْوُص ُر الم ا َوَخِرِي هُ     وُلَدفٌّ َله واُج َتْلِطُم شَّطُّ َواألْم ا ال  َآَأنَّم
  

ُسولُ    اِء َمْع ْن ُزالِل الم ا ِم    َوِريُقه
ٌَة ا ائ ي َله ِر الزَّاِه ْنُدِس الزَّْه ْن ُس ِم
ٌل َُل

الِ      وِرها الَع ْن ُس ْضٌر َوِم ي ُخ
ُل )2(َأآال

ي أو تغريدته التي نظمها فـي    واِج النَّ ة في وصف الوفاء، قصيد    ومن القصائد الفريدة حقاً   

، وهي مليئة بالعواطف الجياشة والمعاني المتنوعة الممزوجة بحمـد اهللا           ـه854وفاء النيل عام    

امها وروى  وشفى أسـق   وشكره على هذا الوفاء الذي جرى في الزروع وأعاد فيها روح الحياة،           

منتشية، ففرح الناس ببـشائره وعـم الـسرور،          به تهتز وترقص      األرض فرحةً  تعطشها، فبد 

  :والقصيدة طويلة تقارب الثمانين بيتا سأكتفي بإيراد بعضها، يقول

ِه أو ُد ِللَّ ى الَحْم ا َوَوَف ى ِنيُلن َشَفا      فََ ْد َن اَن َق ٍب آ َه َقْل لَّ ُغلَّ  َوَب
ا  ا َآِلفََ ًا ِبه ِه َفيَّاض ى َمجاِري  ِإَل

ود ي ُع اُء ِف َرى الم ْم َج اِة َنَع  الَحي
ْ َ

  ]البسيط[

  
اُء حَ    اَد م رًا   َوع زَّْرٍع ُمْنَهِم اِة ال ي

َد
لِّ           ًا ِبُك سَّْقِم َمْمُزوج ي ال َب الُبْرُء ِف   
فا َش ْوَثِرهِ     وُع َآ ى َيْنُب اِن َهَم َن الِجن  ِم

ِسطاً      ا َجَرى َعَلى َأْجَمِل العاداِت ُمْنَب ًا َال َوَال َوَقَف َف َيْوم ا َتَوقَّ  َوم
اً       اَب األْرَض ُمْقَتِفي ا     طاَف الِبالَد َوج ا َتَلف ِه م ى ِفي اَرُه َيَتالَف  َآث

ا  اِر َواْعَتَكف ى س سَّْقِي َأنَّ َع ال  َمواِق
َشَرتْ       َد ْصَر َواْنَت ي ِم ا  قَّْت َبشاِئُرُه ِف ْت ِبَوَف وٍع َآَذَن ُه ِبُقل  راياُت

لْ   اِبِع َب ِه ِباَألَص شاُر ِإَلْي ًا ُي  َوف

َ َ

َشَفا ًا َوُمْرَت ِصِرِه َرّي َب ُعْن ا ِطي    ي
  
  
ِدِه      ي َتَعهُّ رَّى ِف ا َيَتَح َآَأنَّم
  

َلَفا ُدَها َس اٍد َعْه ْضِل َأي ْيِض َف    ِبَف
ْدلِ َأْرَخ ْتَر الَع اِس ِس ى النَّ  ى َعَل

ش اَفاْنَت
َبحَ      ذاَها َأْص ْن َش ًة ِم ي َرْوَض ْت ِف

ا )1(ُأُنَف
                                                                                                                                               

 .21، ديوانه مضمن من المية كعب بن زهير، ينظر الشطر الثاني أيضاً)1(

  .30-29 ،كوكب الروضة السيوطي، جالل الدين، )2(
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يوم الوفاء، وشبههم باألزهار التـي       اجتماع الناس     واصفاً باِحبن الصَّ اونظم بدر الدين    

  :تطفو على نهر الروض، يقول

  ]البسيط[

  
شاِئُرهُ    دُّْنَيا َب ُأل ال ٌق َتْم  )2(ُمَخلَّ

 بـين   فالشعراء يمزجون بين مشاعر الطبيعة ومشاهدها، ويجد القارئ لشعرهم تفـاعالً          

  .)3(، فالشاعر يخلع أحاسيسه ويسقطها على المظهر الطبيعياالثنين

بعض الشعراء  ه، يقول    لفضله وأهميت   مدركاً  بنفسه، متحدثاً  وأبرز الشعراء النيل مفتخراً   

  :ـه789عندما أوفى النيل في سنة 

ا  ِد ِإَلِهن ى ِبَحْم ْد َأْوَف ُل َق  النِّي

ُرهُ     ٍر َأزاِه ى َنْه وا           َآالرَّْوِض َتْطُفو َعَل ْد َجَمُع اُس َق ا َوالنَّ ْوُم الَوف  ِللَِّه َي
ا ْن ِءَوِلْلَوف وٌد ِم اِبِعِه َعُم  َأص

  ]الكامل[

فِ     َد َتَوقُّ اداِت َبْع ى الع َرى َعَل  َوَج
ِرِهْم   ْصَر َوَغْي ِل ِم وُلِ َألْه َدا َيُق مْ      َوَغ ا َل ْصَر ِإْن َأن ي ِم ي ِف َم ْن ذا َيِف
)4(َأف

  : أحدهمكرم حاتم الطائي، يقولة الكرم حتى فاق واستعاروا له صف

َزلْ   أوفى  َأَرى النِّيَل َقْد      َوزاَد َوَلْم َي
  ]الطويل[

اِرمِ  َرى ِبالَمك ِل الُق ى َأْه وُد َعَل    َيُج
اءُ     ا الم اَض َعَلْيه ْسِط  َأف ْن َب  ِم

ة َ ا
اِديَ     ْت َأي اِبُعها َفاَق اِتمَأص  )5( ح

 وطغيان مياهه، كما تحدثوا عن مقياسه الـذي         ل أحياناً وتحدث الشعراء عن فيضان الني    

  :سكاِنبن ماعلى زيادته ونقصانه، يقول فخر الدين ويتعرفون من خالله ه به يقيسون

دْ         اْنُظْر ِإَلى النِّيِل ما َأْحَلى َرَواُه َوَق
  ]البسيط[

واِدُرهُ    ْت َب ِه واْنَهلَّ ْت َعزاَلْي    فاَض
                                                                                                                                                 

  .121-119 ،دراسة شعر شمس الدين النواجي عبدالهادي، حسن، )1(

  .4/177،  التنصيص على شواهد التلخيص معاهد العباسي، عبد الرحيم،)2(

  .2/332، األدب في العصر المملوكيسالم، محمد زغلول، :  ينظر)3(

، الستقامة "لم أوفي" ، والصواب في الشطر األخير 1/385 ، 2،قبدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد،  ابن إياس الحنفي)4(

  .الوزن

  . 3/146، 2 قبدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد، ابن إياس الحنفي)5(
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شاِئُرهُ      دُّْنيا َب ُأل ال ٌق َتْم  )1(ُمَخلَّ

  ]مجزوء الرجز[

  
 )2(ْتَلمََّر َتُهَدْعَبَف  

  ]الطويل[

ْومَ  ُه َي َأنَّ ِمْقياَس مٌ َآ ا َعَل   الَوف

بـن  اوكما تحدثوا عن وفائه تحدثوا عن نقصانه وتأخره في الوفاء، فقد صور بدر الدين               

واستعار صورةً من أقوال    ،  فلما تأخر عن الوفا ترملت     مصر بالعروس والنيل زوجها      باِحالصَّ

  : يقول، "سترة " الناس المتداولة وهي أن الزواج 

ِلالّنِب  ٌةَرْت ُسَرْصِم ِلْتآانَََ ْتَلى َخّل َوْذ ُمي
ا َلٌجْو َزُهّنأَآ  ه

إلى انتـشار القحـط     األمر الذي أدى    ،  وأكثر الشعراء شكواهم من تأخر النيل في الوفاء       

 بقصيدة قدم فيها الحـديث      – صلى اهللا عليه وسلم      –ل  ي يمتدح الرسو  واِجفالنَّ،  عاروارتفاع األس 

  : يقول، وشعبهاه إلى اهللا في دعائه أن يرحم مصر وهو يتوج، عن تأخر النيل وارتفاع األسعار

ِهنا ِفّسا َمَمَو ّضَن ِمي َبّر ال  ِطْحى الَقكو أَذْشال َن الُعّبَرِل ال وال
الالَغ

  

َّ
 أِسلَيا َوأِسي الَب ِفُهأُلْسَنَو
َال

اًءَر ا َوْت ِمْدَق َفخ بََِنَلعاَجن    الا ال
ا أَغ رْ ًال اّ   األرواحَ َصخَ    الشا غَ  الحَ يِمِمي صَ  فِ راٍم ضِ ِرْوَمِب ْتَرّعَس تَ   لم

ا َتَو ٍةَدلْ  بَ ّلي آُ   فِ  ِبْد الجَ اُءَح رَ ْتاَرَدَو  َرْصي ِم ِفِبْصلِخ ِلْترَآم
َْ

  
  

الزن اَضْذُمَو اُسْق ِم غ ى َض الُمي  اَقن
ناُشَْع

ّص َوِس األْنُعْب َرَلَحْمَأَو   ا ُرْبال  م
الَ ًاَح ًا َحنان ا ِغنان اَث ي َوي  ىَلَتْب ُمَحَبْص َأِقْل الَخّلُآ َوناْسِئَي ْدَقى َفَر ال

اِهنا ِبْلسََّو َتَكلْيِإ اّيِب َنج  )3(السّ َوَت مُ ِهى بِ  َسْم أَ ْن مَ ا خابَ َمَف   ن

ي يعاتب النيل فـي عـدم       وِطيفجالل الدين السُّ  ،  اء تبرير تأخر وفاء النيل    ل الشعر وحاو

والشاعر في وصفه ينقل صورةً من الحياة االجتماعية ويحاول         ،  فكان الجواب فساد الناس   ،  الوفاء

  : يقول، نقد المجتمع وفساده وتوجيهه

ا   ْرِك الَوف ي َت َل ِف ذا النِّي ُت َه اَبِني َح  عاَتْب فِ َفأج ِر تَوقُّ  اًال بَغْي
                                                

  

  ]الكامل[ 

  
 

   .155 ،كوكب الروضةالسيوطي، جالل الدين،  )1(

   .2/194، خزانة األدبالحموي، ابن حجة ،  )2(

  . 118-117، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن،  عبد الهادي)3(
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ْنُهمُ  َفُح َع اُنوا َوأْص َأِفي َوِإْن خ ْن يفِ             َس ي َم ِسُدُه َوِمْثِل دُت ُأْف  )1(ما ِآ

  : سربقْيقول ابن َأ، ومن الشعراء من عزا تأخره إلى فساد ولي األمر

ى ا  ساُد َعَل ْد زاَد الَف صاِلْحَوَق  لَم
َشرٍ  ُت ِلَمْع اذا؟ : َفُقْل اُلوافَم اِلحْ     :ق َر ص ى َغْي ِر َولَّ يُّ اَألْم  )2(َوِل

يقول أبو بكر   ،  واتخذ الشعراء من النيل سببا للفخر بوطنهم وتفضيله على البالد األخرى          

  : ينيماِمالدَّ

ا  ي ِظالِله ا ِف ْصَر ِإنَّن ُه ِم ى اللَّ ُروُح َرَع دَِّن َن الَك اِلميَن ِم ُدو َس   َوَنْغ

  ]الوافر[

َنْقصٍ     ى ِب ْد َواَف َل َق ت النِّي  َرَأْي

  ]الطويل[      

  
ةٍ      ا ِبراَح ِل ِمْنه اَء النِّي ْشَرُب م دِّ      َوَن َن الَك ْشَربوَن ِم ٍد َي ُل َزِبي  )3(َوَأْه

 ركبها مع رفاقه    ذكر سفينةً ي سكاِنبن م  ا ففخر الدين ،  ووصف الشعراء السفن على النيل    

السفينة الحدباء كهالل األفق سـوداء      وهذه  ،   نمت على شاطئه    نحو شجرة سروٍ   على النيل سعياً  

  علـى شـفةٍ     مطبوعةً ويتخيلها على ماء النيل الداكن المعطر بعطر خشب الصندل شامةً         ،  اللون

  :  )4( مصفى وعسالً للسواد تقطر شهداًمائلٍة

ةٍ   ْرداَء جاِرَي ى َج ا َعَل ْسَعى إَلْيه ْن َآ َن ٍة َآِم ْدباءِ هََِل ِق َح  الِل اُألْف
ْو اِء   َس ى الم ي َعَل داَء َتْحِك

  ]البسيط[

  

ا ش َْنَدل ُ ال
َفةٍ     ى َش ًة َعَل ساءِ َم شَّْهِد َلْع  )5( َآال

 إذا ما قيست بشعر     وأتت أشعارهم قليلةً  ،  وإلى جانب النيل وصف الشعراء الشام أنهارها      

 يصف غربته ويحن فيها إلى وطنه حماة و        فيها يشكو،  يِومة الح جَّبن حِ ال مثال ذلك قصيدةٌ  ،  النيل

 بالنواعير النائحة نواح الخنساء     مروراً،  من منبعه حتى مصبه   ،  مراتع نهر العاصي التي يمر بها     

  : يقول ،)6(وهو يقتات بحالوة طعمه الباقية في ثغره، على أخيها صخر

                                                 
 . 2/396 ، 2، قبدائع الزهورمحمد ، ،  ابن إياس الحنفي)1(

  . 1/141، مستوفى الدواوين، محمد، األزهري )2(

  . 81، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة،  السراحنة)3(

   .326 عصر الدول واإلمارات، مصر،، ضيف، شوقي  :ينظر) 4(

  . ، غير مرقم الصفحاتديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 5(

  . 323، عر العربي في العصر المملوكيآفاق الش، ياسين، األيوبي:  ينظر)6(
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  ]الطويل[

رَّ      ْد َخ صَّْدِر َق ُب ال اٍص َرِحي َوع
ًا طائ

صَّْدرِ     ي ال  َوُدوالُبُه َآالَقْلِب َيْخِفُق ِف
ًة ًا َوَأنَّ َساَء َنْوح َبَه الَخْن ْد َأْش ى    وَق ِري َعَل اَر َيْج ْد َص ُه َق ا َدْمُع َوه

ْ
  

خ سُّْكرِ   َ َن ال ُت ِم ْد َثِمْل َأنِّي َق يُم َآ  َأِه
ذاِقي  ي َم ِه ِف ا َطْعِم ْوال َبَقاَي ال     َوَل ِذي الَح َرْت َه ا َظَه ْن َلم َوُة ِم

ْ

اَءُآمْ          ُت م  َفيا ِجيَرِة العاِصي ِإذا ُذْق

)1(ش

لذلك جاورها العاصـي وتظهـر      ،   يطوف بها القاصي والداني     حانة لهوٍ  وجزيرة حمصٍ 

  ]الطويل[:      ةج ابن ِحيقولبين المعصية والنهر، وهو يتالعب في المعنى  أيضاًالتورية جميلةٌ

  
ْم َتْنُظُر   ا   َأَل َف َجاَوَرَه ا َآْي وَه

اصِ    ِبها َداٍن وَ   َيُطْوُف ةً   َيْسَعى ِبها َق طُّ َآْعَب ْن َق ْم َتُك ٍص َل َرُة ِحْم  َجِزْي
ةٌ  ْصِف َحاَن ِو َوالَق ا ِللَّْه  َوَلِكنَّه

َا )2(ال

ـ بانْ" نهر و "ىدرب" نهر و "اروثَ" نهر و "زيد ي " نهر ر الشام األخرى  ومن أنها  ينهـر  و "اس" 

مـزج صـدر    قد  ، و )3(هي أنهار تمر في سوريا خاصة      و "ياِنار الدَّ "نهر و "ةاينّالقَ"نهر   و "واتْنَالقَ

  : يقول، الدين اآلدمي ذكره لها بالغزل

  ]البسيط[

َداً      ي َأَب َوى ال َتْنَطِف اُر الَه ُت َن ِتِهمْ   َفُقْل ْن َمَحبَّ رِّْد َع َؤاَدَك َب اُلوا ُف  َق
ْذ  اِب ُم ِن اَألْحَب ي َع رَّْدُت َقْلِب َب
ا َل َ

ا َيِز   ى ثَ ِبَم ُد َعَل َرَدا ْوي ا َب  )4(َرا َوَم

  : يقول، ي ذكر هذه األنهار أيضا ومزجها بالغزلثاِربان اَألعوجمع شَ

َردا        ا َب يَن    َشْوِقي َيِزيُد َوَقْلُب الصَّبِّ َم ُشوِق ِح َن الَمْع ي ِم اَن َيْأِس َوَب

بمـاء  " ويوري  ،  " بماء يزيد  "فهو يبرد قلبه من نار الهوى     ،  فالشاعر يوري يذكر األنهار   

  .، فالمعنى القريب ماء بردا ، أما البعيد فهو أن قلبه لم يبرد من نار الحب " بردا

  ]البسيط[

  
َا َغ ى  ُذوُل َحَك واٌت والَع ْدَمِعي َقَن ْوَرا َيُل    َوَم ْشِقِه  َث ي ِع ى ِف وُم الَفت
َا َ َ)5(                                                  

  . 64، ديوانه، ابن حجة، الحموي )1(

  . 192، نفحات األزهار على نسمات األسحار في مدح النبي المختار، عبد الغني، والنابلسي، 92،  نفسه )2(

  . 54، نزهة األنام، أبو البقاء، البدري:  ينظر)3(

  . 54،  نزهة األنام، أبو البقاء، البدري: ينظر )4(

  . 55،  نفسه)5(
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نهر وحلب  مع بعض أصحابه إلى     ،  ـه900ي المتوفى   ِقشْمي الد ِفنَج عالء الدين الح   وخر

  : وقال هذه المقطوعة يصف صوت الماء

  ]الطويل[ 

ِينٍ       َجَلْسَنا   زِّ َل َن الَخ سََّحاِب    َعَلى َرْوٍض ِم ْسِج ال ْن َن صَّْحِب ِم َوِلل
ُ َ هِ   ِرٌب ِلِبَقاِع ْوٌل ُمْط ْوِم َق  )1(َوِللماِء ِمْن َفوِق الصُُّخوِر َخِريرُ       َوِللَق

  : ةيَّوِنتقول الشاعرة عائشة الباع، هارهاوإذا ما ذكرت دمشق ذكرت أن

ا    ْشَق َفِفيه ي ِدَم ْرَف ِف زِِّه الطَّ ّل َن ارُ  َ ُآ ا َتْخَت ْشَتِهي َوَم ا َت  َم
لْ   ٌة َفَتَأمَّ ي اَألْرِض َجنَّ ي ِف ا اَألَآ   ِه ْن َتْحِتَه ِري ِم َف َتْج اُرْي  )2(ْتَه

  البحار -ب 

  ]الطويل[

ُد   اِح َحِدي ْوُب الرَِّي ُل ِإْذ َث ِه الَخْي  )3(ِب
  

  ]الكامل[

ِةفَأل   اَب الزُّْرَق َسْت ِثَي ِل ذا َلِب  )4(ْج

                                                

  

  ]الخفيف[      

  

فهو يشكل بلونه األزرق الجميل جـزءا       ،  ا عن إعجابهم به   وصف الشعراء البحر وعبرو   

، أمواجه وصوت مياهه ومعانقته لشواطئ المدن والبلـدان       ب من الطبيعة بامتداده و    الًي وجم أساسياً

ويشبه أمواجـه   ،   حربيةً يستعير للبحر صورةً  ،   هـ809  البقاعي المولود سنة    عمر  بن إبراهيمف

  : يقول ، تتابعت به الخيولالمتالحقة بجيٍش

تْ   شًا َتتاَبَع ِر َجْي ْوَج الَبْح بُِّه َم  ُأَش

  قَّووصف ابن زعندما جعله يغار من      إنسانيةً وخلع عليه صفةً  ،  ة لونه األزرق الجميل   اع 

  : يقول، السماء ويلبس لونها

ا    َوالَبْحُر َغاَر ِمَن ال     ْن َلْوِنَه  سَّما ِم

فوراء هـذا الـصفاء     ،   أزرقاً وإن بدا صافياً  ،  واجي ملوحته وحذر الناس منه    ووصف النَّ 

  : يقول، يبرز الخطر

 
 . 1/280، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، نجم الدين،  الغزي)1(
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  ]الكامل[

ْرَزقُ     َك ُت دوِن َذِل ِه َفِب ْن َأْهواِل دِّ َع اَج َوَع َر اُألج ِب الَبْح  ال َتْرَآ
ُدوُّ            َو الَع  )1(َألْزَرُقاَأْبَدى الصَّفا َوُه

  ]الطويل[

  

ا     واُه َفُربَّم ى َه ُل ِإل َذْر َتمي  َواْح

 إليهـا مـن     ياِجوالنَّ نظر ، وإعجاب فكما نظر الشعراء إلى مظاهر الطبيعة نظرة حبٍ       

 أخرى  وهو يتحدث في مقطوعةٍ   ،  صف البحر بالعدو األزرق    أخرى فحذر من شرورها وو     زاويٍة

 يحاول الحديث عن خطر البحر الـذي        وهو،  جعل أعجب ما القاه سالمته    ي ،في البحر ره  عن سف 

  : يقول، قد يحمل الموت لإلنسان

ِة ْوَل ِقياَم فاِر َه ي اَألْس َت ِف اَ       َوعاَنْي ْرقًا َوَمْغِرب  َوَقالوا َرِآْبَت الَبْحَر َش
الَمِتي      َوَأْعَجَب     ُت َس  )2( ما الَقْيَت ُقْل
  

  ]الطويل[

  
  

بٍ    ْن َعجاِئ اَهْدَتُه ِم ا ش دِّْث ِبم  َفَح

   ووصف ابن حجر العالِنقَس      وقـد  ،   في البحـر   ي اكتواءه بنار فراق األحباب وهو مسافر

وتـسرع لحظـة تالطـم      ،  فهي في هدوء البحر تبطئ    ،  وتعجب منها ركبها  وصف السفينة التي    

  : ه، يقول لحركة البحر بأمواجه واضطراب وصفٌوفي الصورة برزت الحركة وهي، اجهأمو

ارِ   اٍض َوَأْنه ي ِري ُتْم ِف اٍر َوَأْن َدُآْم َأَأْحباَب ِبن ِر َبْع ي الَبْح ِلْيُت ِف ا ُأْص ن
مارِ   ُب َأْس ا َغراِئ ا ِفيه ةً  َأحاِديُثه ُت َمِطيَّ ى َرِآْب َوى َحتَّ ي النَّ  َرَمْتِن

ي    َأْت ِف ى َأْبَط سَّْهُل َأْوَف ِإذا ال
هاَ

ْسِرُع   ْيرًا   َوُت واِج َس ي األْم  ِف
ا ْع )3(َأ

 قـد دارت    فرآها والبحر كهالـةٍ   ،   وقد أحاط البحر بها     جزيرةً  داريا ووصف ابن خطيب  

وهـذا يـنم عـن      ،   ما استعاروا مظاهر الطبيعة وشبهوها ببعضها      والشعراء كثيراً ،  حول القمر 

  : يقول،  لها وحٍبإعجاٍب

  ]البسيط[

ِر   ى َقَم ٌة َداَرْت َعَل ُه َهاَل  )4َآَأنَّ

                                                

ُر َي َوالَبْح َذا ِه ا َحبَّ اي يُط ِبه   الُمِح
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ـ فقد وصف ابن خطيب دارِ    ،  وذكر الشعراء األحجار الكريمة التي تستخرج من البحر        ا يَّ

  : يقول،  من البحرة المستخرجر من النساء وهن يسبحن وشبههن بالدرمجموعةً

  ]البسيط[

دَُّررِ         ُه ِبال  )1(َوَهَكذا الَبْحُر َتْحَظى ِمْن
  

  ]الكامل[

َعَرا     ،  َآِبِدي   اًء َأْس  )2(َفْهْل َأْبَصْرَت م
  

  ]السريع[

  

 ُمْنَتِثرًا  َيْسَبْحَن ِفي الَبْحِر ِمْثَل الدُّرِّ    

  : يقول،  مسعرةٌفكأن الماء نار، ة عن ملوحته التي كوت كبدهجَّوتحدث ابن ِح

َشَوتْ    ْد اْن اِه َق َك الِمي ِح َهاِتْي  َوِبِمْل

  :ياِجويقول النَّ،  بالبحر لبيان صفة العلم أو الكرمممدوحيهوشبه الشعراء م

هْ    ْن ناِئِل الُب ِم ِرُف الطُّ دا  َتْغَت ٍم َغ ُر ِعْل ًا َبْح  ِإنَّ ُفالن
ْضَلهُ    ِنْم َف ِم اْغَت َب الِعْل ي ساِحِلهْ           ياطاِل َة ِف رى الرَّاَح  )3(َواْنِزْل َت

                                                

وصفوا جميع مظاهر الطبيعة الصامتة بما تشتمل عليه مـن                 وهكذا يالحظ أن الشعراء قد      

المظاهر السماوية واألرضية، كما أنهم قد أكثروا من أوصافهم ونوعوهـا واسـتقوا صـورهم               

ومظاهرهم للطبيعة من مظاهر الطبيعة نفسها أو من األدوات المستخدمة في حيـاتهم اليوميـة               

راً دائما في موصـوفاتهم     لغزل كان حاض  وخاصة أدوات الحرب واصطالحاتها، كما أن معجم ا       

ويالحظ أيضاً أن الرياض قد حازت على نسبٍة كبيرٍة من أوصـافهم، فقـد أحبهـا                وأشعارهم،  

الشعراء وعاشوا بين أحضانها وتنعموا بخيراتها، فانعكس ذلك على نفوسهم وصاغوه في قوالب             

ه كـان لألشـجار بأنواعهـا       فنيٍة على شكل أشعار تفيض بالصور الجميلة، كما يرى القارئ أن          

المختلفة وثمارها المتنوعة حضور قويٌّ وواضح في شعر هذه الفترة، إلى جانب األزهار التـي               

فاحت روائحها في أدبهم وشعرهم، ولم يغفل الشعراء ذكر األنهار والبحار، وعرفوا ما للنيل من               

كـست لنـا مـواقفهم    فضل على الحياة وخاصة في مصر، فسجلوا كل ذلك في أشعارهم التي ع 

  .وآراءهم تجاه الطبيعة والحياة معاً
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  الطبيعة المتحرآة

  ة األليفاتالحيوان: أوال

ئة الطبيعية في مصر والشام وكثرة الحيوانات التي تعيش على          الرغم من تنوع البي   على  

إال أن وصف الـشعراء     ،  من الحيوان األليف وغير األليف والطيور والزواحف       ابتداء،  أراضيها

 ال يكاد يذكر مـع شـعرهم فـي الطبيعـة            في العصر المملوكي الثاني للطبيعة الحية جاء قليالً       

يقول ياسـين األيـوبي فـي       ،   العصر المملوكي األول   يع شعر وصف الحيوان ف    أو م ،  الصامتة

لم نعثر على شعٍر كثيٍر     ،  ........وأثناء مطالعتنا آلثار الشعراء   "،  وصف الحيوان في هذا العصر    

فـي الطرديـات    " :  خاصاً سـماه   باستثناء ديوان صفي الدين الحلي الذي أفرد باباً       ،  في الحيوان 

 في رأيي ومنها أن هذا العصر تراجع فيـه مـستوى   ابولذلك أسب،  )1(.... ". "وأنواع الصفات   

منـه بالعـصر    فقد كان هنـاك تـأثر       ،  للواقعوبما أن األدب صورة ٌ    ،  الحياة من جميع نواحيها   

 قصروا جهدهم فـي نظـم       العصر  آخر وهو أن شعراء هذا      بلونه ،كما أن هناك سبباً     واصطباغٌ

وفـي   ،  ضئيلةً  يحتل شعر الوصف إال نسبةً     ولم،   فيهما  كثيرٍ فجاؤوا بشعرٍ ،  شعر الغزل والمدح  

 فـي  وقلما نظم الشعراء قـصائد خالـصةً  ،  كان الوصف يأتي في ثنايا هذين الفنين   كثيرةٍ أحياٍن

األسباب األخرى التي يمكن أن     ومن  ،  ل مقطوعاتٍ  من أوصافهم على شك     كثير توجاء،  الوصف

ه في بطون الكتـب المخطوطـة   تفاؤ من الشعر أو اخ إلى قلة شعر الحيوان هو ضياع كثيرٍ     تعزا

 الشعر الذي وجدته في هذا البـاب لـم           كثيراً من   أن  إلى وأود اإلشارة ،  التي لم تخرج إلى النور    

فـي  وهو يتسم بالسطحية وعـدم التعمـق   ،  والقدماءنالسابقويكن بالمستوى الجيد الذي جاء به  

فاستعملوه فـي   ،   عابراً يوان ذكراً  ما ذكروا الح   وكثيراً،  فتقر إلى الدقة  يو،  األوصاف والجزئيات 

وإنمـا كانـت    ،  الهجاء أو الغزل دون التركيز على هيئتة العامة الخارجية أو صفاته المعنويـة            

 إذا ما أراد المرء مقارنتها مع غيرها وجـدها          و،  البتكار والتجديد في المعنى   ا ينقصها  صورهم

  . ستطعت الوصول إليهاوسأحاول الحديث عن هذه األشعار التي ا، مطروقةً ومكرورةً

  اإلبل  - 1

                                                

فهي من وسائل النقل    ،  وأحبوها واعتنوا بها أيما عناية    ،  وصف شعراء هذا العصر اإلبل    

 كما  الحرتتحمل قساوة الصحراء وظروفها الشديدة كالجوع والعطش و       ،  المهمة التي ال غنى عنها    

وجاء ،   أيضا  الناقة قليلٌ  والحقيقة أن الشعر الذي وجدته في وصف      ،  أنها تتصف بالصبر والتحمل   

حيـث  ،   لها من خالل شعر المديح النبوي والرحلة إلى الديار المقدسـة للحـج             وصف الشعراء 

  النواجي الذي استحوذ على النصيب األكبر من هذا الشعر اإلبل وصفاً           بخاصٍةوصف الشعراء و  
 

  . 196، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي) 1(
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ـ       فهو يصف في إحدى رحالته النياق وصفاً      ،  جيداً ه عـن وصـف      لم يخرج في اإلطار العام في

  من موضوعات السابقين في اإلبل غابـت غيابـاً         وإنما يمكن القول إن كثيراً    ،  السابقين ومعانيهم 

فالنواجي يصف النياق وينسب لهـا صـفة        ،  كذكر تقديمها لضيوفهم  ،  صر عن شعر هذا الع    تاماً

، األصالة وهي من الصفات التي حرص الشاعر على نعتها لناقته حتى يعلي من قيمتها وقـدرها               

، فهي تتبرك ببركة تـراب األرض المقدسـة       ،   الصفات اإلنسانية   اإلنسان وهذه النياق تتقاسم مع   

 تسير   أو مللٍ   من غير كللٍ   وهي تسافر كل عامٍ   ،   نفسي لصفات الشاعر على الحيوان     وهذا إسقاطٌ 

 وهو يصف الـصحراء   ،  وهذه من استعماالت العرب لها    ،   المسافرين ومتاعهم   حاملةً  ونهاراً ليالً

ويظهر الشاعر النياق يسبحن في هـذا       ،  فهي بعيدة القرار ال نهاية لها     ،  المترامية التي تسير فيها   

  : يقول،  تطير براكبيها في الجوكما يتخيلها طيوراً" الصحراء "البحر المترامي األطراف 

  ]الطويل[

  
تْ   اُق َتَبرََّآ رُِّ النِّي ا الُغ ُل ِبُتْرَبِته اٍم َرواِح لُّ ع ا ُآ نَّ ِإَلْيه  َفُه

راٌم لُ ِآ َتُهنَّ َحواِم ا َحمَّْل   ِلم
َسبٍ       ِد َسواِبُح ِفي َبْحٍر ِمَن القاِع َسْب اِحُلَبِعي ِه َس رى ِفي ا ُي راٍر َم   َق

ا  َوَتْع ى َآَأنَّه وِّ َحتَّ ي الَج ا ِف لُ       ُلوِبن نَّ َحواِص ا َلُه ْن م وٌر َوَلِك  )1(ُطُي

تقطع الفـالة   و  تسير بجدٍ  فظهرت النوق شابةً  ،   أخرى ووصف الشاعر اإلبل في قصيدةٍ    

لكنها ما تلبث أن تسرع عندما يغني لهـا         ،  الشديد حتى فترت سرعتها وتعبت من السير        مسرعةً

المقدسة تحمل على ظهورها ما ال تطيـق غيـر أن حبهـا     إلى الديار بشوٍقوهي تسير ،  الحادي

دوائر وتخضع لطلعتهـا    تخط على الرمل بأخفافها     يدفعها لإلسراع والسير تقطع الطرق الوعرة       

  سوابحوهي، شدة تحملها للظروف القاسيةو والشاعر يركز هنا على قوة ناقته وصبرها، البدور

وهو يوجه  ،   تسير برياح البر   فهن سفن ،  والشاعر يعدد صوره للناقة    ، من الرمال    تسبح في بحرٍ  

 ويصف سيرها السريع وقد مدت عنقها       ،بالمصطلحات النحوية فيجعلها كحروف المد تقطع الفال      

وعلى الرغم من أن هذه اإلبل      ،   فهي تحب وتدمع وتحن وتشتاق     ، للناقة  إنسانيٌّ  وهذا وصفٌ  باكيةً

 من الـشاعر الـذي يجعـل         معنوي وهذا وصفٌ ،  سمع لمالكها وتطيعه  مسلوبة العقول إال أنها ت    

  : يقول،  حتى تكتمل صفاته وتخرج في أحسن صورة أليفاًالحيوان مطيعاً

وا    داُة َوَلْعَلُع يَس الُح ِت الِع ا َغنَّ  م
                                                

اِز ِقيَن َمن وِب العاِش ي ُقُل ا ِف اِزلُ   ُلَله ا َوَمن ا الَحي ُد َحيَّاه  َمعاِه
  
سُّرى     َن ال لُّ ِم ا َتِم اٌق م اٌق ِعت  ِني
  

  ]الكامل[

عُ      ُق َوَلْعَل صَُّب َوالَعِقي ْوال الُمَح  َل
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َا ُصوَلم ْأَزِميَن َقالِئ َرْت ِللَم   َس
ا    شَِّديِد َوُآلَّم سَّْيِر ال َن ال ْت ِم ْسِرعُ     َوَوَن َة ُت اِدي ِبَطْيَب ا الح ى َله  َغنَّ
ْدُرها   ُق َوَص ا ال ُتِطي ْت م ْم ُحمَِّل عُ         َآ اِطِح َأْوَس َك اَألب  ِفي الُحبِّ ِمْن ِتْل

عُ  سِّياِق ُتَقْعِق ي ال ا ِف رُّوُح ِمْنه  َوال
ِسمٍ    ِل داَرَة َمْن ي الرَّْم ا ِف ْم َله عُ   َوَلَك دوُر الطُّل ا الُب و ِلَطْلَعِته  تْعُن
ى  رِّ اُألَل فاِئُن الَب نَّ َس ْقيًا َلُه  ُس

ِة ْت ِبُلجَّ واِبٌح َغِرَق ٍةَوَس   قاَع
ا  اِرِج ِليِنه ي َمخ دٍّ ِف روُف َم عُ    َوُح ْرٍف َمْقَط لِّ َح ال َوِلُك ُع الَف  َقْط
َوى     دَّْت ِللِّ ًا َوَم ا َعَنق اَرْت ِبن ْدَمعُ   َس ِسيُل َوَت ا َت ًا َوُمْقَلُته  ُعُنق
ا   ِلْبَن ُعقوُله يُّ َوِإْن ُس ِذى الَمِط ْسَمُع َه ُع َوَت ا ُتِطي دًا ِلماِلِكه  َأَب
هِ   الَبِقيِع َوَأْهِل دًا ِب يُم َوْج عُ    َوَتِه اَع َوَتْرِج َك الِبق زوُر هاِتي  )1(َوَت

عُ    الَة َوَتْقَط ِديها الَف ِوي ِبَأْي    َتْط
  
  
اْنبَ    ِه ف اِع الَمهاِم يَقْت ِبَقْعق  َرْتِس
  

عُ    واِدُج ُتْقِل ِري َوالَه الرِّيِح َتْج    ِب
ْذَرع   ُشقُّ َوَت ِديها َت َدْت ِبَأْي    َفَغ

  
  
  

 خطاً في الصحراء   يترك   فمشيها،  ي صورة أدوات الكتابة لوصف العيس     اِجوواستعار النَّ 

  ]   الطويل[                                                                           ياِجويقول النَّ، األسطريشبه 

َتَقلُّوا      ْوَم اْس ى َي َرْأُت اَألَس ُطرُ          َق ِد َأْس ْفَحِة الِبي ي َص ا ِف  ُيَخطُّ ِبه
ْ ُُه ى َع َنصَّ  َعَل اٍن ِإْن ُت ُروُف َمع ُح

  

ًد
اِل      ي الح نَّصَّ ِف َت ال ٍد َرَأْي َبِعي

ُ )2(َْظَه

 ،)3("الوجنـاء ": مثـل ،   التي تدل على قـوة الناقـة وشـدتها         واستعمل الشعراء األلفاظ  

، )9("الغلبـاء " و ،)8("العيـساء "و،  )7("العنتـريس " و ،)6("العرندس" و ،)5("الشمردلة" و ،)4("العلكوم"و

 الة بالعتق واألص  ي يصف نياقاً  اِجوفالنَّ ،)3(والعلطبيس ،)2(، والعديس )1(والعجنسة،  )10(والعلطوس
                                                 

  . 61-60 ، ين النواجيدراسة شعر شمس الد، حسن، عبد الهادي )1(

  . 65 نفسه) 2(

  . 13/443، "وجن " مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، التامة الخلق الغليظة لحم الوجنة الصلبة الشديدة: الوجناء) 3(

  . 12/423، "علكم " مادة ، لسان العربابن منظور، : ينظر، الشديد الصلب من اإلبل واألنثى علكوم: العلكوم) 4(

  . 11/371، "شمردل " مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، القوي السريع الفتي من اإلبل: لشمردلا) 5(

  . 6/138، "عردس " مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، القوية الطويلة القامة، الناقة العرندسة) 6(

  . 6/138، "مس عر" ، مادة لسان العرب، ن منظوراب: ينظر، ووجدت العرمس وهي الناقة الصلبة الشديدة، لم أجد العنتريس) 7(

   . 6/152، "عيس " مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، اإلبل التي يخالط بياضها شيء من الشقرة: العيساء) 8(

  . 1/652، مادة غلب، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، الطويلة الغليظة الرقبة: الغلباء) 9(

  . 6/146، "علطبس " مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، ار الفارهةالناقة الخي: العلطوس) 10(

َ
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 و،   فيه وحمولها كاألمواج   حاكي البحر منسكبةً  وهي تجوب الصحراء التي ت    ،   والنجابة الةواألص

ومن المالحظ أن الشاعر يكـرر      ،  على ظهرها  وهي تحمل ما ال تطيق    ،  تبدو كالطيور في الجو   

 بعض الشيء، وهـذه النـوق تتبـع          قليالً  وأساليب مغايرةٍ  صوره في وصف الناقة ولكن بألفاظٍ     

على ظهرها اإلكام وعلى بطنها حزام البعير وعلى صدرها اللبب الذي يـشد             ،  بعضها في السير  

  : إلى المحبوب، يقولتسير شوقاً هيو، في صدر الدابة

  
  

  
  

  ]البسيط[

ُق النُُّجبُ        ِه     ِقْدمًا َوال َغْرَو َفْهَي اَألْنُي اُق ِب رُّ الِعت ْت الُغ واٍد َتَبرَّآَّ
بُ    ا َجنََ ا ِبه ِريٍس م َدٍس َعْنَت َمْردَ     َعَرْن وٍم َش اَء ُعْلك لِّ َوْجن ْن ُآ  َلٍةِم
بُ   ْدُوها َخَب يٍس َع دِّيٍس ِعْلَطِب َسةٍ    ِع وٍس ِعِجنَّ اَء ِعْلُط ساَء َغْلب  َعْي
َسِكُب اِء َتْن ُل الم َي ِمْث ُه َوْه ا   َأْمواُج وُل ِبه اٍف َوالُحُم َر َفي وُب َبْح  َتُج
بُ  مَّ َيْنَقِل و ُث وِّ َيْعُل ي الَج الطَّْيِر ِف اً  َآ ا ُأُآم اَحْي ِظلِّه ي ِبَجن  َوَتْرَتِق

ا َحثَّ      َأْو سَّْيُر َلمَّ بُ   َدى ِبها ال ا الَقَت ُق             ه ا ال ُتِطي سَُّرى م َقْد ُحمَِّلْت ِفي ال
ْد َي ََق واِفي َوْه ا الَق اَقْت َعَلْيه   َض

  

ُ ُ

َرُب ا َه ٍف ماله ْزِم َأْن ْن َخ اِن ِم  ِبط
ال َُة بُ          ا ْدِرها َلَب ي َص ٌب ِف بٌ       ِفي ِرْجِلها طَ   ِفي َبْطِنها َحَق ا َقَت ي َظْهِره ٌب ِف  َن

جٍّ            وِع َش ْن ُدم ًا ِم ِه   ُسْقيًا َلُهنَّ َوَرْعي نَّْت ِب ْشِب ِإْن َض وُد ِبالُع َتُج
ُّ ال ا   يُس م ى الِع َي َحتَّ ا بروِح َوي

ْت َ َ
ا َوَتْنَتِح   ْبوِبه ْوقًا ِلَم بُ َش ي  )4(ح َتْبِك

ودٌ   ِسَيْت ُعُه َسى َوِإْن نَُ ا َأْن  َوَم
يِن ا َوَحِن َسْلٍعَأم اٍن ِل ْأَزَمْينِ      َأْظع ٍص ِبالَم ِص َقالِئ  )5(َوَرْق

 يقول،   إلى زيارة الحبيب    شوقاً  وال نصبٍ  ي هذه اإلبل وهي تسير بال تعبٍ      اِجووأبرز النَّ 

    :في وصفها
                                                                                                                                              

 وصـف   اجي حنينه لسلع والمأزمين وهي من األماكن الحجازية من خـالل          وور النَّ وص

 ]الكامل[                                                         :لقالئص وجعلها ترقص ،يقولا

َيْينِ  َك الماِض َسْيَفْي ُمْقَلَتْي    ِل

 
  . 6/132، "عجنس " مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، الناقة الشديدة الضخمة: العجنسة) 1(

  . 134/ 6، "عديس " مادة ،  لسان العرب،ابن منظور: ينظر، الجمل الوثيق الخلق العظيم: العديس) 2(

   ؟6/146، "علطبس " مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، األملس البراق، سالعلطبي) 3(

  . 70-69 ، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي )4(

  . 110  نفسه،)5(
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  ]المتدارك[

ا    دَّ ِبه ْدٍي َج ِد َه  َآَقالِئ
ال َتَع    واِت َف ِت الَفَل َصُب  ٌب َفَل اَك َوَال َن اُه ُهن  )1(َتْلق

     شوقه للديار الحجازية من خالل دعوتـه إلـى         عن  دفائي  نْويعبر أحمد بن عبد العال الس

ترك العيس ترعى وتأكل من خمائل تلك األماكن فهي قد نشقت عطرها وسكبت دموعها وهـذه                

  :يقول، مشاعر الشاعر وأحاسيسه

َسَك تَ  لِّ ِعي ِه َوَخ ي َخماِئِل ى ِف ْرعَ ْرَع ْم َت َك ِإذا َل ا َعَلْي َرِجَوم ْن َح   ِم
َقتْ         َذى َوَس رًا َش َشَقْت ِعْط جِ           َفِإنَّها َن ٍق َبِه ِزًال ذا َرْوَن  )2(ِمْن َدْمِعها َمْن

ي إلى حبس القلوص في الروحاء لحنينه وشـوقه حتـى           اِرصنْويدعو محمد بن أحمد األَ    

  :                                              يقول، يذرف دموعهيشتاق تلك الديار و

اَك ْضِب َواأل  ُهن ْيَن الُه ي َب ِم َقْلِب  َآ
ِق َفِقفْ        دَِّيمِ        َوِإْن َأَتْيَت ِإَلى واِدي الَعِقي  )3(ُأْذِرى َعِقيَق ُدُموِعي ِفيِه َآال

لسير عندما رأوا أعالم ديار المحبوب      أصحابه المطي على ا   وي  الِنقَسر الع وحث ابن حج  

            :يقول،  إلى تلك الدياربدت تلوح لهم وقد حلوا عقالها حتى تسير مسرعةً

ا   وا َعقاَله اُهْم َوَحلُّ وا َمطاي  َوَحثُّ
هُ  َضُعوا َل ا َخ ى َوْجُهه يَن َتَجلَّ ا       َوِح زَّ َجالَله ا َأَع ي م ِه َربِّ  )4(َفِللَّ

                                                

َربُ   ا َط ٌب َوَتجاَذَبه    َطَل

  ]البسيط[  

  

  ]البسيط                                                                          [

ـَمى             ِمَلـَعـال َواِنـ البَنـْي َبِماِلــعـبالم ْفــِق" ْن ِح ـْج َع   َوال َتُع
                                                              "َسْلَمـى َوِذي َسَلِم

دًا   اِء ُمتَِّئ َك ِبالرَّْوح ِبْس َقلوَص  َواْح

  ]الطويل                                                                          [

ا َرَأْوا َأْعالَمه    ْوُقُهمْ َوَلمَّ اَج َش  ا ه

 
  . 87، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي)1(

  . 1/90، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 2(

  .166، 165، ديوانه، وفي البيت األول تناص من بردة البوصيري، ينظر 6/329، الضوء الالمع، شمس الدين، ويالسخا) 3(

  . 80، ديوانه، ابن حجر، العسقالني)4(
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" راقيين العِ  الد زِع"فالشاعر أبو أحمد    ،  وجعل الشعراء اإلبل تشاركهم أحزانهم وهمومهم     

                                     :يقول، ي التي شاركته أبكى المط الذييصف بكاءه

  ]الطويل[      

ِشيًَّة    َوداِع َع ا ِلْل ا اْعَتَنْقن ُرَوَلمَّ ا َجْم ْن َتَفرُِّقن ٍب ِم لِّ َقْل ي ُآ  َوِف
اً  يَّ َتَوجُّع ُت الَمِط ُت َفَأْبَكْي سََّفِر    َبَكْي اِدِث ال ْن َح ا ِم َوَرقَّ َلن

ُ َّْف )1(ال

   :ياِجويقول النَّ، ختم مدائحهم النبوية بالحديث عن العيسواعتاد الشعراء أحياناً 

نَ     سَّالُم ِم الٍة َوال ى َص َك َأْزَآ شَّذَا    َعَلْي رًا ِبال َدى َعِبي اِن َتْن الرَّْحم
  ]البسيط[                                  

  
ق َ ال قِ           اما َحنٍَّت الِعيُس َشْوقًا ِللَحِبيِب َومَ      ْيِرها الَعَن ي َس  )2(َمدَّْت َلُه ُعُنقًا ِف

ي لما عزم على الحـج      اِجوفالنَّ،   من خالل حديثهم عن النوق     لهديوتحدث الشعراء عن ا   

   :يقول،  هديةً وناقةً جمالً)3(يرزأرسل له المقر األشرف الناصري محمد بن البا

ةً   َت َوناَق ْد َبَعْث ًا َق ًال َهِجين  َجَم
ي           َة َواْلَهِج ِسِطي ِلَمكَّ  )4(ِبالنَّاَقِة اْنَب

  

ا وَ  "   ٌة ِبه ي َناَق ْيَس ِل ُلالَوَل  )5("َجَم

                                                

  ]الكامل[

ِج ْم َأَتَحجَّ َنِتي َوَل ي َس جَّ ِف    َألُح
ُلِعي ُت َألْض ًا َوُقْل َدْوُت ُمْكَتِفي  َفَغ

   :يِوم الحيكِليقول ابن م،  في أمثال الشعراءوكان الجمل والناقة حاضرين

  ]البسيط                              [                                             

َأْرٍض    اِمي ِب ا ُمَق ا الَوَم يَس ِبه  َأِن

وهذا من المشاهد   ،   ثم قطع لحومها    بمديةٍ  وجملٍ  قام بنحر ناقةٍ   ووصف األزهري جزاراً  

                                       :يقول، المألوفة اليومية التي حاول الشعراء نقلها
 

  . 5/138، المنهل الصافي، جمال الدين، ابن تغري بردي) 1(

  . 85 ، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي )2(

 بن عمر البارزي الشافعي، عرف بالزهد والصالح ورفض كتابة سر دمشق والقضاء بها، توفي محمد ابن هبة اهللا ينناصر الد) 3(

   .2/461، وجيز الكالمالسخاوي، شمس الدين، : هـ، ينظر847

  .302،  دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي )4(

، وقد ضمن الشاعر في الشطر الثاني 25 ،  ديوانه، نقال عن400،  المملوكي  العصر،تاريخ األدب العربي، عمر موسى، باشا) 5(

  .2/222، مجمع األمثالالميداني، أبو الفضل، : ، ينظر"ال ناقتي في هذا وال جملي " المثل القائل 
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  ]الرجز[                                                                           

  
مَّ    ٍة ُث َم َناَق صََّل َلْح ْلَف  )1( َجَم

ي عن حزنه على رحيل األحبة من خالل وصف سـير العـيس اسـتعدادا               اِجووعبر النَّ 

                                                                :يقول، للسفر وتحميلها

ِسِهمُ        َسا َر عْي ؤاِدي ِإْث اِل ُروا  َفساَر ُف اٍل َوَأْحم اَبْيَن َأْجم لَّ َم  َوَض
وافي     َزمُّوا الَمِطيَّ َغَداَة الَبْيِن َواْرَتَحُلوا     ْوَل َتط ا ُط حًى َفَي ُض

اَء اِفَكًة ِدَم ْلَس بِّ ِذي َوَج هُ     َص َدْت َأْلَحاُظ زَّاٌر َغ ِه َج  ِللَّ
ةٍ   ي َلْحَظ ٍة ِف ُه ِبُمْدَي  َعاَيْنُت

  ]البسيط[                                                                           

  

ْآل )2(َت

وتحدث ابن حِرجالع ي عن صعوبة الصحراء التي قطعتها عيسه، يقولالِنقَس:   

  ]الطويل[

َلِت   َو ِسي َوَواَص ْت ِعي ْم َقَطَع َآ
َ ُّ

  
َذاِبي   النََّوى َوَع َسقاِمي ِب ْم ِل  )3(َنَع

 وقد هزم أعداءه وسكب دمـاء       )4( في مدحه للمقر استدمر     اإلبل ة الحموي جَّوذكر ابن حِ  

   :من كثرة الضرببلهم حتى فسدت أسيافه عيسهم وإ

عابِ   دَّ ِص داِء ِج ي الَبْي َه ِف  َمهاِم
اً  ال وُل َمعاِلم مَّاَها الَجُه َل َس  َمَجاِه

  ]الطويل      [

كب      د س وم ق يس الق ْن ع ْم ِم َوَآ
ا د ال

د        سكب ق ك ال ن ذل يافه م وأس
ال )5(خ

قَّووصف ابن زيقول، ة العيس وقد حملت السيوف على ظهورهااع:   

  ]الكامل[ 

ِسِهمْ  ِة ِعي َل ِرْحَل ُم َقْب ُت َأْعَل ا ُآْن ا َت   م اِبَأنَّ الظُّب ى اَألْقت و َعَل  )6(ْعُل

                                                 
  . 2/275، مستوفى الدواوينمحمد، ، األزهري) 1(

  . 133، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبدالهادي) 2(

 . 166، ديوانه، ابن حجر، العسقالني) 3(

  .2/312، الضوء الالمعهـ، ينظر السخاوي، 848استدمر الظاهري برقوق، ولي نيابة اإلسكنرية ثم حبس، مات ) 4(

  . ، البيت مكسور من المصدر وقد ورد في قصيدة على بحر الطويل74،  ديوانهالحموي، ابن حجة،) 5(

  ، 145، وانهدي، إبراهيم، ابن زقاعة) 6(
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 األرانب -2

ي يحث على العزلة متخذاً من األرنب الذي يختفي ويختبـئ           الِوأنشد الشاعر محمد السَّ   

  :يقول، من الكالب مثالً

  ]الخفيف[

سَُّبَن األْرِتاَلَق ًا َآوُقُب ال    الم
 )1(الُبي الكِ  رانِ  ال تَ  ْني أَ ِمْو يَ  ُرْيَخ  

  انرالحمير والثي -3

 منها قصةٌ ،   جداً لمملوكي الثاني في الحمار والثور قليلٌ     الشعر الذي خلفه شعراء العصر ا     

وهذه القصة المنظومة نجدها في الصفحات األولى مـن         " س  كاِنبن م ا نظمها فخر الدين     شعريةٌ

 ومغزاها أن الثور كان يقوم بالحرث والدوران في الطاحون ويعمل ليل            ،)2("مجلد ألف ليلة وليلة     

إنه سئم  : فسأله عن حاله، فقال له الثور     ،   كان الثور فيها يئن    يلٍةفجاءه الحمار في ل   ،  ويكدحنهار  

فلما رأى صاحبه سقمه    ،  فنصحه الحمار بالتمارض وإظهار الضعف فنفذ الثور حيلته       ،  هذه الحياة 

 فاحتال للثور حيلةً  ،   منه فأدرك الحمار خطأه وأن الحيلة انقلبت عليه        قرر أن يستعمل الحمار بدالً    

فخاف الثور وعاد إلـى سـابق       ،  ا لم يعد إلى عمله فإن صاحبه سيقوم بذبحه        وقال له إذ  ،  أخرى

وقـد  ،   على إعمال الحيلة   ونجا الحمار مما وقع به وافتخر في نهاية القصة بنفسه وبقدرته          ،  عهده

  :يقول،  فبينما بات يئن ليلةرجوزته بتوجيه الحكم المستخلصة والمستفادة من القصةبدأ الشاعر أ

ْسَلما     ِه ِلَي ي حاِل ِه ِف ْم َيْعِن ا َل  )3("َم

                                                

ِهِف  اُبَب األْلَمَهْفَتى ِلَرْآ ِذي
َرى  ا َأْج  ْنِكَل َوالِب الِكَن ِمَأَن

فالشاعر يبرز من خالل بيته صفةً من صفات األرنب وهي السرعة والخوف حيث أنه يختبـئ                

  .خوف أن يمسه األذى والشاعر يدعو من خالل ذلك إلى اعتزال الناس واجتناب شرورهم

   ]الرجز[                                                                                 

احِ   ْزِم َوالنَّج لُّ الَح ْزُم ُآ زاحِ      َوالَح الِم َوالُم ِة الَك ي ِقلَّ  ِف
ِر           " ْرُك ِذْآ ْرِء َت ِن الَم ِمْن ُحْسِن ِدي

ْن َأِس ْم ِم ِهَآ وِد ِقيِل ُضوِلهِ     يٍر ِبُقي ْن ُف يِن ِم ي الِح ٍع ِف  َوواِق
ارِ    َع الِحم ْوِر َم صَِّة الثَّ ي ِق اِر   ِف وُن ذا اْعِتب ْن َيُك َرُة َم  ِعْب

 
  . الشطر األول من البيت الثاني مكسور.  3/117،  الفريدةدرر العقود المقريزي، تقي الدين ، )1(

  . 268، ابن مكانس والشعر في عصر المماليك الدسوقي، إبراهيم جاد الرب، )2(

  .382،جامع الترمذي بن محمد، الترمذي، عيسى: ، ينظر"من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه" تضمين للحديث النبوي  )3(
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مُ    ا الِحَك َد َجاله ا ِعْن وا   َأْمثاُلَه ْد َزَعُم ا َق  َوذاَك َأنَّ الُحَكم

ْسَبُح شَّقاِء َي ِر ال ي َبْح ْوُر ِف  َوالثَّ
ا   ارًا َآاَن ْورًا َوِحم َأنَّ َث ي َدْوَح    بِِ ا ِف ٍة َزَماَن  ٍة ياِنَع
َرحُ  اُر َيْم رَّْوِض الِحم ي ال َاَن ِف    َفك

لَّ ِم ْد َآ ي َق ْرِث اَألراِض ْن َح
ْ َ ةً   َالنَّ ِئنُّ َلْيَل اَت َي ا َب  َفَبْيَنم

بِ     ْسَتِمرِّ َوالتََّع دََّوراِن الُم  َوال
ٌر ُيِج   ُه ِفْك َةَوال َل  دُّ الِحيَل

ْسَتْفِهماً  َوُه ُم اُر َنْح ى الِحم  َواَف
دُّوالبِ   ي ال ْرِث ِف َد الَح دَّْوَر َبْع  َوال

ا  ِرِهْم َطِليَق ْن َأْس ِدى ِم  َفَتْغَت

زُّرَّاُع ِت ال اُل: َفَقاَل اَل الح  َح

ِه ي َيَدْي اُر ِف ُسِقَط الِحم ِه   َف ُه َعَلْي ْت ِحيَلُت  )1( َواْنَقَلَب

والـشاعر يخـتم قـصيدته       ،   وممتعة وال أريد اإلطالة فيها     والحقيقة أن القصيدة طويلةٌ   

 يدعو إلى قلـة     كما،  بالتذكير أن على اإلنسان أال يتصرف تصرفاً يدفعه إلى الحيلة للخروج منه           

  . مزاح وقلة الالكالم 

  
                                                

ا ؟    ْشُكو اَألَلَم َك َت ا باُل اَل م  َوق
ذابِ  ي الَع ْيَش ِف ِئْمُت الَع اَل َس    َق
كْ     قوِط ِهمَِّت ْن ُس ذَا ِم اَل َه كْ    َفق وِء ِفْكَرِت مِّ َوُس َك الَج  َوَجْهِل
ا   ْم َعِليَق ْوَم َلُه ِل الَي    ال َتْأُآ
اَدا  يَن َوالرُّق راَدا   َوالِزِم اَألِن َغ الُم ى َتْبُل ضَّْعَف َحتَّ  َوال
ْوُر التََّلفْ           ى الثَّ ى ادََّع َزْل َحتَّ ْف      َفَلْم َي َك الَعَل ِه ِتْل ْن َلْيَلِت َوَردَّ ِم

اَت َم ي  َوب ى اَألراِض ًا َعَل راضِ    ْطروح سَّقاِم َواَألْم َن ال ْشُكو ِم  َي
ا  كاِتِه َأيَّاَم ي َش ر ِف ا     َفمََّ َل َوال الَمناَم ِرُف اَألْآ  ال َيْع

الُ    اَع الم ُت َوض وََّح النَّْب  َوَص
اَرا ْسَتْعِمَل الِحم رَّْأُي َأْن َن جاَراِلَي   َوال اَت َواَألْش  ْرِوَي النَّب

يقـول فـي    ،   مقطوعتان في وصف الحمار تفيضان بالدعابـة والـسخرية         ةجوالبن حِ 

  :المقطوعة األولى

  ]المتقارب  [

ِر وِر الَحِمي ي ُظه ْم ِف ْع َوَن ةْ  َتَربَّ ْقَطٍة عاِلَي ْن َس َش ِم  َوال َتْخ
 

غير مرقم الصفحات، الشطر الثاني من البيت الثاني مكسور والشطر األول من البيت األخير ، ديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 1(

  .مكسور أيضا 
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َت ا َوَقْع ى م اٍن َمَت ي َمك ْن ِف و   َوُآ ةْ  َتُق ي عاِفَي الَك ِف  )1(ُم َوِرْج

ْم   لِ  َفَل ِستَِّة َأْرُج َزْل ِإال ِب  )2( ُيْخَت

  
ْوُت  "   واِت َص ِر اَألْص ْن َأْنَك ِم

ْ َ

   :ويقول في المقطوعة الثانية،  للسخرية والضحك موضوعافهو يتخذ من قصر الحمار

  ]الطويل[

ْشَيهُ   ُت َم دَّ ِإْذ ُرْم اِري ُش َأنَّ ِحم َدلِ "   َآ مِّ َجْن ى ُص اٍن ِإَل َأْمراِس َآتَّ  "ِب
ُسْرَعةٍ       َوِمْن َفْوِقِه ِرْجالَي َتْمِشي ِب

 على صوته القبيح وشبهوا     فركزوا مثالً ،   للهجاء الحمار مادةً صورة  اتخذ الشعراء من    و

   :يِرهزيقول محمد اَأل، به األصوات المزعجة

  ]السريع[

ِشدٌ  ا ُمْن يٌّ َلن ى ُطَفْيِل سَِّعيرِْ َأَت ذاَب ال ي َع ْوُتُه َيْحِك  َوَص
هِ  ي ِفي اً  ِف دا قاِرئ اُن َغ   ُلْقم

)3(ال

 ال خالق لهم وال يعرفون الطرب وال الـسمر وإنمـا            ي قوماً ِلوِص الم يِن الد زويهجو عِ 

   :يقول،  لهم من نومهميتخذون من صوت الحمير منبهاً

  ]الكامل[

ارِ     ِن اَألْوت ُنُهْم َع اُم َأْعُي  )4( َوَتن

َبْعُض       ا ال ِميٌن َوِمْنه ا َس ِمْنه
ُ

ْم َوال الَق َلُه ًا ال َخ ُت َقْوم مَّارِ      ناَدْم َرٍب َوال ُس ى َط ٌل ِإَل  َمْي
اِرِهمْ   ِق ِحم ى َنِهي ْسَتْيِقُظوَن ِإل  َي

وبـدت  ،   من الراكبين على الحمير    ووصف سليمان بن عبد الناصر األبشيطي مجموعةً      

   :يقول، لةًي وهزهذه الحمير سمينةً

  ]البسيط[                                                                 

ٍر  ى ُحُم ًا َعَل شاًة َوُرْآبان ْوا ُم َأَت
ل ُز )5(َْه

                                                 
  . األبيات غير موجودة في الديوان، 67، تأهيل الغريب، ابن حجة، الحموي )1(

   .49 ديوانه، " فيا لك من ليل كأن نجومه " ن البيت األول مضمن من بيت امرئ القيس وصدره ،والشطر الثاني م67، نفسه) 2(

، لقمان، "إن أنكر األصوات لصوت الحمير" ، والشطر الثاني اقتباس من قوله تعالى 1/316، مستوفى الدواوينمحمد، ، األزهري) 3(

19 .  

   360ديوانه،: ، البيت الثاني مضمن من شعر الفرزدق، ينظر6/81، اع البديعأنوار الربيع في أنو، علي صدر الدين، ابن معصوم) 4(

  . 1/398، وجيز الكالم في الذيل على دول اإلسالم، السخاوي، شمس الدين) 5(
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                        : ل، يقو للتعبير عن حاجته بغلته وحماره يشتكيان الفقروجعل ابن اآلدمي

دارْ    ِه الَم اٌر َعَلْي مَّ ِحم  )1( َوَت

ِه ي َحْرِث َد ِف ارًا ِزي ا ِحم  َأَي
ال ُب ْشَت َف ا ِع ْشَت م ْو ِع رْ      دَّ َأْنَل اَر الُعَزْي َت ِحم ْو ُآْن ى َوَل  )2( َتْفَن

    :ي ِومة الحجَّأيضاً قوله في ابن ِح ومن المقطوعات الطريفة في الهجاء

ُت اِعرٍ  : َفَأَجْب ِة ش ْن َمالَم وا َع  ُآفُّ
اِفرٍ             ُة ح نَّْظِم َوْقَع ي ال  )3( َوَلَكْم َلُه ِف

والطرفة الفنية حيث منح الشاعر صفة التفنن للحمار وتمادى في خياله الفني حتى جعل              "

  .)4("من محطات الشعر المنظوم لوقع الحافر محطةً

رُ "   ِم الَبَق ْم َتْفَه يَّ ِإذا َل ا َعَل  )5("َوم

                                                

  ]المتقارب[

ْم ي  َوَآ ي ُعْطَلِت ْشَتِكي َبْغَلِت   َت

   :اطْرَّيقول زين الدين الخَ اتخذ الشعراء من الحمار صورةً لإلهانة والهجاء ،و

  ]السريع[

رْ    ِه َخْي ا ِفي اَل َفم ُرُه ط  َوُعْم

  ]الكامل[                                                                           

ْرَقةً  َة ِس ِن ِحجَّ ُل ِالْب َسَب األفاِض    َن
هِ   ي َفنِّ اِرٌه ِف اٌر ف ذا ِحم  َه

   :ي عذوله بالثور، يقولِومة الحجَّبه ابن ِحوش

  ]البسيط                                                                          [

َنُهْم ْم َمحاِس ْم َيْفَه ْوُر َل ُذوِلَي الثَّ  َع

  لهجاء الترجمان الذي زين القـاهرة احتفـاالً        مار صورةً ي من الح  ثاِر األَ باِنعواتخذ شَ 

  :  حياًاًبالجالل البلقيني وجعل من مظاهر الزينة حمار

  ]الوافر[
 

   . 2/457، درر العقود الفريدة، تقي الدين، المقريزي) 1(

  . 379، الحجة في سرقات ابن حجة، شمس الدين، النواجي) 2(

  . 2/162 ،2،قبدائع الزهور، محمد، ياس الحنفيابن إ) 3(

  . 367، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ياسين، األيوبي) 4(

، ديوانه، ينظر "علي نحت القوافي من معالمها: "، الشطر الثاني مضمن من بيت البحتري وصدره30، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 5(

2/186 .  
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الٍ   ساَن َح اُن ِل اَم التُّْرُجم    َأق
وا ِحم    ْد َرَفُع ا َوَق ِن الَعْلي  )1(ارًاَع

ى     َك َعَل مِّ ِمْن داَك الَج ْيِض َن ِبَف
ْ

ارًا ا َجه وُل َلن دُّْنيا َيُق ِن ال  َع
الالً   ُعوا َج ْد َوَض ِه َق اٌن ِفي  َزم

  الخرفان -4
فالـشاعر  ،   للحديث عن الهدايا التي كانوا يتهادونها      اتخذ الشعراء من الخراف موضوعاً    

، ي يكتب إلى المقر األشرف الناصري محمد بن البارزي يذكره بأن يرسل إليـه أضـحية      اِجوالنَّ

   :يقول

  ]الطويل[

ْضُلهُ    مَّ َف ِذي َع ُد ال َك الِعي َيْهَن ِب اَل ِب   ِل عاَدهْ ُكَون سِّرِّ ِإْس َب ال ا آاِت  ْم ي
ا   ضَّحايا َفَأِجْرن ِه ال  َوَعوَّْدَتناِفي

اَدة )2(ال

 أفضل من الكبش الملـيح األقـرن         يخبره بأنه  أرسل له كبشاً مليحاً    من   وكتب أيضاً إلى  

   :يقول، الذي أرسله في العيد الماضي

  ]الكامل[

ا  ا ن ا  ي َدى َلن ِذي َأْب ْيِش اّل َنحُ    ِظَر الَج ِد َيْم رِّ الَقالِئ ِر الُغ ي النَّْح  ِف
اً    ًا َأْقَرن شًا َمِليح ي َآْب ْلَت ِل حُ    َأْرَس ذا َأْمَل ي َوَه ِدنا الماِض ي ِعي  )3(ِف

  :ياِجويقول النَّ ،ألضحية موضوعاً للتعبير عن عوزهمواتخذوا من ا

ِسي   ُح َنْف ُت َأْذَب  )4(َلُكْن

   : يهنئه بالعيد ويستدر عطفه قائال)5(وكتب إلى قاضي القضاة علم الدين البلقيني

                                                

  ]المجتث[

الِ   اَء َوم ُد ج سِ    يالِعي اُع ِبِفْل ْيٌء ُيب  َش
ى   َك َواَف ْوال َخروُف  َل

  ]الكامل[
 

  . 307/ 3، ضوء الالمعال، شمس الدين، السخاوي) 1(

  .، وسبق التعريف بالبارزي266، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 2(

  . 266، نفسه) 3(

  . 266،  نفسه)4(

، الضوء الالمع، ،ينظر السخاويهـ824هـ ، تولى القضاء بالديار المصرية، مات 763جالل الدين عبد الرحمن البلقيني، ولد  )5(

4/106- 107.  
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ا  ضاِة َوَحْبُره ي الُق ا قاِض َت ي  ُهنِّْئ
ُر   ُسُن التَّْكِبي ِه َيْح ْر َفِفي  )1(َآبِّ

  ]الكامل[

ْينَ    َت َب لِ قاَرْن شَّْمِس َوالَحَم  )2( ال

  
ْل   شَّْمِس الَحَم َت ِلل  )3(َبَعْث

ْوَر َل الَج اِلْمَوَأْبَط   َوالَمظ
ضَّياِغمْ      ذِّْئِب َوال َع ال ِشي َم  )4(َتْم

                                                

ُرورُ     ْعُدُه الَمْب َل َس دًا َتكاَم  ِعي
ِهَوِإذا ِحَيًة ِب يَّ ُأْض َت ِإَل   َبَعْث

  : صغيراًوكتب إليه لما بعث إليه خروفاً

نْ  ضاِة َوَم ي الُق ا قاِض ْوالَي ي لِ     َم َة اَألَم اَل ِنهاَي ِد ن ي الِعي  ِف
اَ      وِم َلم َر النُُّج ْق َزْه ْم َتُف ْو َل  َل

   :وقال في نفس المعنى

  ]مجزوء الرجز[

اَدَفهُ  يًا َص ا قاِض لْ   ي َد ُزَح ى الِعي ا َأَت  َلمَّ
ا     ِه َلَم ْن ِفي ْم َتُك ْو َل  َل

 ألن  فهو في المثال األول يكني عن نفسه بالشمس       ،  ي في المثالين اآلخرين   فالشاعر يور

 والقاضي يشبه الكوكب في     ،اسمه شمس الدين النواجي والحمل هو الخروف والبرج في السماء         

 من القاضـي وهنـا      وهو هنا يجعل القاضي يقارن بين الشمس والحمل وهما أقل مرتبةً          ،  السماء

   .والمثال الثاني يجعل القاضي في علوه ككوكب زحل، يمدحه

 تمشي مع   في زمانه حتى صارت الشياة    تشر العدل   وقال أخر مادحاً أحد الملوك الذي ان      

، الذئاب والضراغم والشاعر هنا يبرز طبيعة العالقة بين هذه الحيوانات مـن خـالل المبالغـة               

   :ومن المعروف أن ذلك مغاير للطبيعة، لإلعالء من قدر الممدوح

  ]مخلع البسيط[

ا    ي الرَّعاي ْدَل ِف َر الَع ْد َأْظَه    َق
اُه ي ِحم شَّاَة ِف يََّر ال  َوَص

   : السلطان لما نصره على من ظلمهيوِرصنْ المهابوفي مثل المعنى مدح الشِّ

 
  . 266، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي )1(

  . 266 ،، نفسه )2(

  . 267، نفسه) 3(

  . 2/373، 2، قبدائع الزهور، محمد، ابن إياس الحنفي) 4(
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  ]مخلع البسيط[

اهُ   ي ِحم شَّاَة ِف َصيُِّر ال ضَّراِغمْ     ُي ذِّْئِب َوال َع ال ِشي َم  )1(َتْم

ال          )2(َآالها َوَآلَّ السَّْيُر ِفي َطَلِب الَك

ي تَ  َك ِل ْت ِخراُف ُنها َأَت و َمحاِس  ْزُه

 المواشي سبباً لدعاء اهللا عز وجل حتى يرحمهم ويجري النيل للوفاء، يقول              من تخذواوا

  :ياِجوالنَّ

  ]الطويل[

َدتْ         ْد َب ًا ِللَمواِشي َفَق  َوَسْقيًا َوَرْعي

  :يني في وصف هديةماِموقال الدَّ

  ]البسيط[

اِني    داِء َقْرن َن األْع ْبٍش ِم َرْغِم َآ  ِب
ْذَبُح   اَن ُي روٍف آ ْن َخ ا ِم ْو عاَبه َل
ْن

ْوٍف    ي ذاَك  "َخ َتِطْح ِف ْم َتْن َوَل
اتان )3("ش

   الخيول-5
واتخذوها مراكب يطوفون بهـا فـي       ،  ن وأحبوها ال منذ قديم الزم   واعتنت العرب بالخي  

، إلى غير ذلك من األمور التي تسهل لهم مصاعب الحياة         ،  رياضتهم وصيدهم حروبهم وسفرهم و  

 علـى   اوحـافظو ،  وتخيروا لها األسماء واأللقاب   ،  فحافظوا عليها وفضلوها على أوالدهم أحياناً     

وسـجلوا مـشاعرهم    ،  وعبر الشعراء عن إعجابهم بالخيل من خالل الشعر       ،  أنسابها وسالالتها 

  محمد بن علي المعروف بابن زرع يصف الخيل وصـفا تقليـدياً            فشمس الدين ،  وأحاسيسهم فيه 

 األشقر ويشبه غرته في جمالها ووضـوحها        ، فهو يصف لون حصانه    مستقياً معانيه من القدماء   

  : يقول، وبالكوكب في السماء، بالفجر في نوره

  ]السريع[

َقٍر رَّةٌ  َوَأْش ِه ُغ ي َوْجِه رُ       ِف َا َفْج ي ُنوِره ا ِف  َآَأنَّه
ْل ِق ألّنَب َرُة اُألْف ْدُر   َأَرىي  َزْه َع الَب ْد َطَل ا َق ْن َفْوِقه  )4(ِم

                                                 
  . 4/173، 2، قبدائع الزهور، محمد، ابن إياس الحنفي )1(

  . 118، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 2(

ال ينتطح " ، الشطر الثاني من البيت الثاني تضمين بالمعنى من الحديث 135، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 3(

  .  909، النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير، مجد الدين، : ، أي ال يجري فيها خالف ونزاع، ينظر"فيها عنزان

 . 9/140، رات الذهب في أخبار من ذهبشذ، ابن العماد، الحنبلي) 4(
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وهم يحددون جانباً من جوانب استعمالهم لها       ،  وألوان الخيول حاضرةٌ في أذهان الشعراء     

ي واصفاً قطعه للصحراء في الليل والنهار على ظهـر    ِرهزيقول محمد األَ  ،  وهو السفر واالنتقال  

ومن الجدير بالذكر أن الشعراء استعاروا للنهار صـورة         ،  وهي من ألوان الخيول   أشقر بعد أدهم    

  : يقول، ولليل صورة الخيل األدهم، الفرس األشقر

مِ       د أده قرا بع ا أش ب فيه  )1(وأرآ

ِه ْضَل َعناِن ْلُت َف واٌد ِإذا َأْرَس  َج
ْشُرها         َضاَعَف َن ْد َت ْسٍك َق اُد َويُ    َآَنْفَحِة ِم ا ُيع ُسِننا ِممَّ َدِبَأْل  )2(ىْبَت

وادِ     زََّة َوالَج ْيَن َغ ا َب ا م  َلن
ِودادِ    ِظ ال ى ِحْف ْدنا َعَل  َتعاَه

                                                

  ]الطويل[

سفا د مع ي أقطع البي اري وليل  نه

  وأطلقـوا    فقد امتطاهـا الـشعراء    ،  والخيل وسيلةٌ مهمةٌ من وسائل السفر إلى الممدوح       

ـ        وخلدوا ذكرها في قصائد المدح    ،  عنانها نحوه  شاه الحنفـي   ، فهذا شهاب الدين أحمد بـن مبارك

وهـذا  ،  صهوته منظومةٌ من الـدر المنـضود      ،  يصف جواداً شق به ظلمة الليل وسط الصحراء       

، فهو سريع يحمل صاحبه إلى ممدوحه غايـة الـشرف         ،   لما وكل إليه من المهمات     الجواد أهلٌ 

والشاعر هنا معجـب    ،  فالصورة تزخر بالحركة  ،  المسك التي تضوع الجو وتعبقه بالطيب     كنفحة  

  :يقول، بخيله مفاخر بها

  ]الطويل[

اً          ِل َمْهَمه َوِد اللَّْي ْن َأْس ْهَوٍة   َقَطْعُت ِبِه ِم ى َص ْن  َعَل ضََّدا ِم ٍم َتَن  ُدرِّ َنْظ
َدى ُيَبلُِّغِن   شََّرِف الَم ِة ال ْن غاَي  ي ِم

  قَّويفاخر ابن زوجـواده يتـصف    ،  فهو قد امتطاه لزيارة أحبته متشوقا لهم      ،  ة بجواده اع

نه من الخيـول األصـيلة التـي        كما أ ،  بالضمور وهي من الصفات المحمودة للخيل عند العرب       

فالشعراء أحبوا خيـولهم وأسـقطوا        وهي من قبائل العرب المشهورة،     )3( تنتسب إلى آل طيء   

 العلو بنفسه ورفع قيمة      من الشاعر اإلنسان الذي يحب      نفسي وهذا إسقاطٌ ،  عليها الصفات الحسنة  

  :يقول، لككل ما يم

  ]الوافر[

رَّ سَّْفِح َم ًة ِبال ْذُآُر َلْيَل    ْتَأَت
ا   شِّيِح َلمَّ ذاِت ال ُدنا ِب    َوَمْعَه

 
  . 2/305، مستوفى الدواوين، محمد، األزهري) 1(

  . 1/129، عنوان الزمانلدين، برهان ا، البقاعي) 2(

معجم قبائل قبيلة عظيمة من كهالن القحطانية تنتسب إلى طيء بن أدد، سكنوا الجزيرة العربية، ينظر كحالة، رضا، : آل طيء )3(

   . 2/698 العرب،

 132



وادٍ  ى َج ُت َعَل ْد َرِآْب ادِ     َوُزْرُت َوَق َضمََّرِة الِجي ِل الُم َن الَخْي  ِم
واِبُق َآِل   ُه َس رُّ َل اِدُتِق  )1( ع

يِن   ْوَق الَيِم ُه َف َبَل ُآمَّ  )2(َفأْس

  
اَديٍنِقَي   ّشُهُبِهْذ ُي آ  )3(ْك ال

  ]السريع[

                                                

واِفِن آَ  ْن َص وُه ِم ْيٍءَأُب  ِل َط

ففـرس  ،  وهي من صفات الجمال في الخيول     ،  وأبرز الشعراء صفة التحجيل في الفرس     

والشاعر يبين سبب هـذه العالمـة فـي        ،  شمس الدين محمد القادري زانه التحجيل وزاده جماالً       

  : يقول، فالفرس أراد أن يخفي عطاء حازه فستره بكمه، الفرس بأسلوٍب طريٍف

  ]الوافر[

ْرٌف زا ي  َوَط ُل َيْحِك ُه التَّْحِجي ينِ     َن سِّْحِر الُمِب ِه ِبال ْن َيْحِكي  ِلَم
واٌد  َواالً َج ي َن  راَم َأْن ُيْخِف

 ها خيـولهم ويـشبهون    فالشعراء يتفاخرون بسرعة  ،  وسرعة الخيول من الصفات المحببة    

 ،فهو في سـرعة البـرق     ،  فرساً سريعاً بصوٍر جميلةٍ   ة الحموي يصف    جَّفابن حِ ،  ٍةدعدمت بصوٍر

عجز الناظرين عـن     تُ ا الخيل لشدة سرعته   ، وهذه والطريف استعارته للون الذهب ومنحه للبرق     

 وهذه أيضا صورة جميلة فاليقين يذهبه الـشك سـريعاً         ،   كاد يذهبه الشك    بقايا يقينٍ  ا وكأنه المحه

  : يقول الشاعر، وهي صورة ذهنية غير محسوسة

  ]الطويل[

  َسَبكْ ِهِر حافِ ِتْح تَ ْنى مِ َرا جَ ذا مَ ِإ ِهقاِنَفي َخ ِفِقْر الَبِرْبِت َآٌفْرَطَو
 اقاَي َبُهّنأَك َفِهِحْم َلْنا َعَنُزِجْعُيَو

  اقَّووصف ابن زلخليلمن خالل وصفه لمدينة ا    ،   حمراء اللون رآها في منامه     ة فرساً ع ،

 بـدموع   وهي ترعى أوراق شجرة سدر مخـضلةٍ      ،  وهذه الفرس الحمراء تشبه الوردة في لونها      

وعندما سأل الشاعر عن الفرس قال له صاحبه        ،  وتمشي على األغصان ال تخاف انزالقها     ،  الندى

ها وقام الخادم وشد عليها سرج    ،  وقد قبل الشاعر هديته   ،  إنها هدية من إبراهيم الخليل عليه السالم      

  : يقولصوت طائر الباز،  الحرب  يشبه صوتها إذا قرع عندووضع فوقها طبلةً

َرٍة َصْرُتها َوِحْج ْوِم َأْب ي النَّ هْ       ِف َوْرِد َأْو ِمْثَل ْوِن ال َرا َآَل  َحْم
 

  . 141، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . 3/386، بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد، ابن إياس الحنفي) 2(

إن " ، األبيات غير موجودة في ديوانه، والشطر الثاني إشارة بالمعنى إلى قوله تعالى 1/55، تأهيل الغريب، الحموي، ابن حجة)3(

 .36، آية يونس ة سور،"الظن ال يغني من الحق شيئا 
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ا ْدَرةٍ َرَأْيُته ى ِس ى َعَل َضلَّةْ     َتْرَع دَّْمِع ُمْخ ا ِبال  َأْوَراُقه
ى األَ  ِشي َعَل َشى َتْم َصاِن ال َتْخ هْ     ْغ اِفِر َأْو َنْعَل َق الح  َتَزلُّ

اِدمٌ  اَدَمِني خ ْد ن اَن َق ْة   َوآ دَّْمِع ُمْبَتلَّ ُه ِبال  ِلْحَيُت
ِذهِ   ْن َه ْيُخ ِلَم ا َش ُت ي  َفُقْل

ْصفَ    ًة ِن ْذ ِهَب ي ُخ اَل ل  هاَوق
ةٍ    ال ُآْلَف ا ِب ْل ِهباِتن  َواْقَب
يِِّدي   ْصَف ياَس ُت النِّ ُت َقِبْل  ُقْل
دَّها اَعِتِه َش ْن َس اَم ِم  َوق

ْرَعةٍ          ي ُس ِه ِف ِم اللَّ ةْ      َفاْرَآْب َعَلى اْس ا ِملَّ َصى َوم ى اَألْق ْر ِإل  )1(َوِس

ي ِوملح ا يِكِلوقد وصف ابن م   ،  ومن الصفات التي أبرزها الشعراء في خيولهم الضمور       

، الضمور وقصر الشعر وسرعة الجري    تتصف ب   يقاتلون على خيولٍ    الذين مقاتلينمجموعةً من ال  

           : يقول، فهو يرسم لنا الخيل في هيكلها وشكلها الخارجي

ْة   راِهيَم ِذي الِخلَّ اَل ِإلْب  ق
هُ    اَءْت َل ا َفج َشى َوناداه ى ِقلَّ   َم الطَّْيِر َعَل ْدُرُج َآ  ْةَت

ةْ     ِع الِملَّ ِل الواِض َن الَخِلي  ِم
ْضَلهْ    َرْوا َف ْوٍم َي ْن َق َت ِم  َفَأْن
ْهَلةْ      ٌة َس ي َمْيُموَن اَل ِل  َفق
ةْ   َو   ُه َطْبَل ْرجًا َفْوَق دَّ َس  َش

اَل هُ   : َوق اٍز َل ُل ب ذا َطْب ٍت   َه ْوٌت إذا َأْزَمَع ْةَص   الَحْمَل

  ]الكامل[

َرد بَّ َأْج لِّ َأَق ْوِق ُآ ْن َف اِبِم عِ     ٍح س اِح اَألْرَب ُب ِبالرِّي الَبْرِق َيْلَع  َآ
وا        َآْم َبْحرِ  َوَغى خاُض ي ال  َحْرٍب ِف

ه
ع       وُب َوُمْقِل ِدٍر َيُج ْيَن ُمْنَح ا َب  )2(َِم

وا  ٌب َخيَُّم واِدي ُعَرْي َأْيَمِن ال  َفِب
هُ   الِهالِل َجِبيُن َج َآ لِّ َأْبَل ْن ُآ  ِم

                                                

  قَّأما ابن زويـشبههم بـالليوث   ة فيصف أصحابه في ساح الوغى وهم فوق الخيول          اع ،

 سريعة الحركـة ال     فهي خفيفةٌ ،  ويستعير للخيل الضامرة صورة العقاب في إبراز صفة السرعة        

  : يقول، يعيقها شيء

  ]الكامل[

رابِ      َرِم اَألْع ْن َأْآ ٍة ِم  ِبُأَثْيَل
ِشهاِب   ِه ِب ْن َآفِّ دا ِم ي الِع  َيْرِم

 
  . 125-124، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . 2/362، المجموعة النبهانية، يوسف، النبهاني) 2(
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َوَغى        ي ال َضمَِّر ِف ابِ     َوَتخاُلُه َفْوَق الُم ْتِن ُعق ْوَق َم َشبََّث َف ًا َت  َلْيث
اِد  ى الِجه اَد َعَل وا الِجي َرَبُط
ا َُط َا َ

ابِ         ا الَوهَّ  )1(َطَلَب الشَّهاَدِة ِفي ِرَض

ثر ، ففرس ممدوحه يشبه الشهاب في إ      ي بالقرآن في وصفه للخيل    ِومة الح جَّوتأثر ابن حِ  

س وهو على ظهر الفـر    ،  أما الممدوح فالهالل نعله ألنه عال عليه      ،   للسرعة وهذا وصفٌ ،  مارٍد

  : كبدر التمام في الليلة الظلماء ،يقول

الَ    ُه َنْع اَر َل ِق َص الَل اُألْف  َألنَّ ِه
الَ       ا َح ي ُأْفِقه تَّمِّ ِف ْدَر ال ْل ِإنَّ َب  )2(َتُق

ا    ي َوْقِعه َوَرْت ِف ْمٌر ِإذا اْعَت ُس
ً

  ]الطويل[

اِرٍد ْر م ي ِإْث النَّْجِم ِف َرٌس َآ ُه َف    َل
ِرهِ           الِك َظْه ْوِق َأْف ْن َف  ِإذا ما َعال ِم

  : يوِرصنْ المابهيقول الشِّ، يولووصفوا أيضا أصوات الخ

  ]البسيط[

ا َُه
صَّاِفِن       ْبَح ال ْنُهنَّ َض ِمْعَت ِم َس

ذَّآ )3(ال

 وشبه خيله بالـسفن     ،)4(ي أبا العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر        يِنماِمومدح أبو بكر الدَّ   

  : يقول،  النقع فهو أبحرأما، والقلوع التي تحمل الرايات

  ]الطويل[

ـُقُل   َن الـ ُع ـنَّْقـاِت َوالـرَّايـوٌع ِم
ْ َُأ ُ)5(

نًا ـُفـُه ُسـُلـي َخْيـحاِآــٌك ُتـيــَمِل
اهَل

،  ما ذكر الشعراء الخيل في خضم المدح والحديث عن المعـارك واالنتـصارات             اًوكثير

قال ،  وهي عامٌل مهم من عوامل النصر     ،   غنى عنها  فالحروب كانت الخيل فيها وسيلةً أساسيةً ال      

ويصف الجياد التي تربط على بابه وهي تحب هذا          صاحب تونس،     يمدح سكاِنبن م افخر الدين   

وهذه الخيل فـي    ،  والشاعر هنا يعبر عن مشاعره ويمنحها للخيل      ،  الملك وترغب في البقاء ببابه    

  مـن  وإذا ظمئت سقاها  ،  لى ظهرها كالليث  دوح ع مويظهر الم ،  الهيجاء أخف وأسرع من البرق    

  : يقول، دماء الكافرين
                                                 

  . 146، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . 75، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 2(

  . 2/230، المجموعة النبهانية، يوسف، النبهاني) 3(

  شذراتهـ، ينظر الحنبلي،796هـ، وتوفي 772 أبي بكر، تولى حكم تونس وإفريقيا عام أبو العباس أحمد بن محمد بن )4(

  .8/590،الذهب

  . 86، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 5(
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  ]الطويل[

اَدُروا    راِد َتب ُل الَج ُشُه ِمْث دُ     ِإذا َجْي داِء ِإالَّ َجراِئ ُضُب اَألْع ا ُق  َفم
هِ  صَّاِفناُت ِلباِب اُد ال اُد الِجي اِودُ    ُتق اَد ُتع ي َأْن ُتق ا ِف  َوَرْغَبُته

َهواِتها   ِإذا َما اْمَتَطى ِفي َحرْ     ِه َص ْن    ِب اِء ِممَّ ي الَهْيج ْرُق ِف ا الَب َفم
ُد ا ُتط الَ          ى ِإذا َع ُل ُتْزَه َيالِء الَخْي  ِمَن الُخ

ا      ا َفم ْرِب َأْآباُده ُر َدمِّ    ِإذا َظِمَئْت ِفي الَح ا َغْي واِردُ َله اِفريَن َم  )1( الك

ْوِت        اِض الَم ي ِحي َرْت ِف ا َج َلمَّ
ُ

دُ          َعَلى َمْتِنها َلْيثُ الُحروِب الُمجاِه

ويجعـل المـوت    ،  ي الخيل تشرب من دماء األعـداء      اِجويجعل النَّ ،  ريبٍةوفي صورٍة ق  

  : يقول، حياضاً وغدراً تجري إليها الخيل لتستقي

  ]البسيط[

ْسَتِقي اِئِهُمال َت ْن ِدم ُل ِإالَّ ِم   الَخْي
د )2(َآالُغ

دوح الذي يكحل عين الشمس لما      م ويمنحها للم  يستعير صفة الزينة للنساء   فة  جَّأما ابن حِ  

  :                                           يقول، رمدت بنقع أرجل الخيل وغبارها

  ]الطويل[                                                                          

ي  ِة ِف ْيُن الَغزاَل َدْت َع ْم َرَم َوَآ
ََغ ال

الً        َفَصيَّ   ا ُآْح اِد َله  )3(َر ِمْن َنْقِع الِجي

 الذي قتل األعداء وصير ظهـور الخيـل      )4 (ديَّة الحموي أيضا الملك المؤَ    جَّومدح ابن حِ  

والـشاعر هنـا    ،  وبدت حوافر الخيل كالعيون التي تسير على جثث القتلى        ،  وأسرجتها مقابر لهم  

  : يقول، يبرز لنا قوة الخيل وأهميتها في ساح المعركة

  
َت َمح      ْن َقَتْل اِجُم َم  )5(اِجُرِإالَّ َجم

                                                

  ]الكامل[                                                                                        

ةً  اُتوا ِخيَف ِل م وِر الَخْي ى ُظُه اِبرُ  َوَعَل سُّروُج َمق َك ال َأنَّ َهاِتْي  َفَك
ا   الُعيوِن َوماَله َك َآ اُل َخْيِل  َوِنع

 
  .، غير مرقم الصفحات ، وسبق التعريف بصاحب تونسديوانهابن مكانس، فخر الدين ، ) 1(

  . 45، عر شمس الدين النواجيدراسة ش، حسن، عبد الهادي) 2(

 . 74، ديوانه، ابن حجة، الحموي )3(

 هـ، ينظر،824هـ ومات في 815هـ ، كان مملوكا يباع ويشترى تولى الحكم 770الملك المؤيد شيخ بن عبد اهللا المحمودي، ولد )4(

  .3/308، الضوء الالمعالسخاوي، شمس الدين، 

  . 81 -79 ، ديوانه، ابن حجة، الحموي )5(
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ي على همم الملوك ومروءاتهم في عدم إعانة أهل سـبته           قاِعوتأسف إبراهيم بن عمر البِ    

 وقال متحسراً على ملٍك يـنهض لنـصرة       ،  من بالد المغرب لما استنجدوهم عندما أخذها الفرنج       

، يجعل فيها ظهر الخيل حبساً مؤبداً على المجاهدين حتى ينـصروا اإلسـالم            إخوانه المسلمين و  

  : قولي

  ]الطويل[

َدهُ    شَّداِئِد َوْح واَع ال ُد َأْن َدا   ُيكاِب ِه َوحَّ راَك ِباللَّ ِمَع اِإلْش  ِإذا َس
َدا    سًا ُمَؤبَّ ِل َحْب َر الَخْي ُل َظْه الُم   َوَيْجَع ِصَر اإلْس َداِلَيْنَت ْصرًا ُمَؤيَّ  )1( َن

َسال   ِه َف ا َنْبَتِغي ْكم  )2(ٌم َعَلْي

  ]البسيط[

 )3(رََّك الَوَتَرا َوالَخْيُل ُيْرِقُصها ِإْن حَ     

  :        قائال)4(محمد القاياتيل  الخيل في رثائهارطَّالعوذكر ابن 

ولِ          ى الُخي وِب َعَل  )5(َأِنْفَت ِمَن الرُّآ

                                                

،  بالملـذات والمتـع    لتمتـع لواتخذ الشعراء الخيل سبيالً إلجابة الدعوة والوصول عليها         

  :     يقول، ي لشرب الخمروِني يقبل دعوة الشاعر إبراهيم بن أحمد الباعِمد اَآلردفالصَّ

  ]السريع[      

راءِ   َي الَحْم ا راِع ْقَتهاي كْ      ِإْن ُس باقًا ِإَلْي ِل ِس اَك ِبالَخْي  ِجْئن
دْ   ْم َتْعَتِم َت َوَل  َوِإْن َتجاَهْل

حةً ترقص علـى وقـع      ي مجلس غناٍء بدت فيه الخيول فرِ      ِومة الح جَّكما وصف ابن حِ   

  : يقول،  مثله من الشاعر الفرح الذي يجعل الطبيعة مبتهجةً نفسيوهذا إسقاطٌ، األوتار

 ِإْن َجسَّ ُعودًا ِلَضْرٍب َقاَل ساِمُعهُ      

  ]الوافر[       

ا ْدباِء َلمَّ َة الَح َت َمِطيَّ  َرِآْب

ه بالرفق  س يصف فرس  كاِنبن م اففخر الدين   ،  ولم يغفل الشعراء الصفات المعنوية للخيل     

  : واللين قائال
 

  . 2/70، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 1(

  . 2/18، نفسه) 2(

  . 73، ديوانه، الحموي، ابن حجة )3(

هـ بالقايلت، اشتهر بالعلم والفنون، درس في عدة مدارس، وتولى قضاء الشافعية، توفي 785محمد بن علي بن محمد القايلتي ولد  )4(

  .8/212، لالمعالضوء اهـ، ينظر السخاوي، شمس الدين، 850

  . 154، نظم العقيان في أعيان الزمان، جالل الدين، السيوطي) 5(
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  ]الوافر[

كاَرى   ُه ُس يَن َنْرَآُب ا ِح ا      َتران ِه َآَأّن ى َجواِنِب ُل َعَل  )1(َنِمي

ِه ضاُف ِإَلْي ٍب ُي ْن َعْي اُه ِم  َوَحاش
هِ      ْيَن َيَدْي َه اَألْرِض َب َل َوْج  )2(َفَقبَّ

  ]الرجز[

ْرَنْينِ      اَر ذا َق ًا َص حَِّف َيْوم  )3(ُص

  
بْ     وِق الُكُت سِّالِح َوُس وِق ال  )4(َوُس

                                                

اً   ُه ِرْفق ي ِمْن َرٌس ُنالِق ا َف ا    َلن َدْيِن ِإذا َثِمْلن ِق الواِل  َآِرْف

ـ 891 وقع عنه السلطان في سـنة         لجوادٍ  طريفةً  صورةً يوِرصنْ الم ابهورسم الشِّ  ـ، ه

 بهـا    يواسـي   جميلـةٌ  وهي صورةٌ ،  ليقبل األرض بين يدي السلطان     فالجواد كبا هيبةً واحتراماً   

  : يقول،  من خاللهاالشاعر محنة السلطان ويمدحه

  ]الطويل[

ا    واَد َآب وا َأنَّ الَج ْد َزَعُم ِهَوَق    ِب
زٍّ وَ   ْلطاَن ِع ْن َرَأى ُس ٍةَوَلِك  َهْيَب

لكن قلبه ال خير فيه ألن        كريمٍ ، يسأل فيه عن اسمٍ    ي لغزاً في فرس   اِجوونظم الشاعر النَّ  

وهذا الفرس له أذنان ويظهر في البحر والبر        ،   وهو مذموم  " السرف "تعطي" الفرس   " ةقلب لفظ 

  : ، يقول"قرن " " فرس"   صارت  اللفظبال قرٍن ولكن إذا صحف

ْن َقْلبَُ    م ِل َلِك ِريُم اَألْص ٌم َآ َو ُذو ُأذْ    ُها اْس ِه َوْه َر ِفي ْيِنالَخْي  َن
ْرٍن َوِإنْ   ال َق ِر ِب رِّ َوالَبْح ي الَب  ِف

لى الشعر التعليمي منهـا إلـى   للنصيحة وهي بذلك أقرب إ وجاءت أشعارالشعراء أحياناً    

فقد رأى فيها فائـدةً ،وهـو       ،  فالمقريزي يعبر عن حبه للخيل    ،  الشعر ذي اللمسة الفنية والجمالية    

  :                                 ، يقوليدعو إلى ارتياد سوق الخيل والسالح والكتب

  ]المتقارب[                              

سُّوِق َمْذُمو  َسُة ال ٌةُمجاَل َسبْ    َم ْد ُتْحَت اِلُس َق ا َمج  َوِمْنه
ادِ      وِق الِجي َر ُس َرَبْن َغْي ال َتْق  َف

 
نميل على : ، غير مرقم الصفحات ، والشطر الثاني من البيت الثاني اقتباس من قول علي بن الجهمديوانهابن مكانس، فخر الدين، ) 1(

  .148جوانبه كأنا         لعزتنا نميل على أبينا، ينظر ديوانه، 

   . 3/227 ، 2، قبدائع الزهور، وابن إياس الحنفي، محمد ،  146، شعر الشهاب المنصوري، قرشي عباس، دندراوي) 2(

 252، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبدالهادي) 3(

  . 2/102، كتاب المواعظ واالعتبار، تقي الدين، المقريزي) 4(

 138



ويوري الشاعر  ،  س على قوٍم ظلموه وأجبروه على بيع خيله       كاِنبن م اويدعو فخر الدين    

  : يقول، ء أما البعيد فهو البغالوالمعنى القريب هو الغال" بغالي " في البيت الثاني بلفظه 

  ]رملمجزوء ال[

اِلي   َرِخيٍص َوِبغ  )1(ِب

  
اِآباً    َسى س َألْرواِح َأْم الَمْوِت ِل  )2(َآ

اً  ْدِل َقْوم ْذ ِبالَع َواِل   َربِّ ُخ ٍم ُمَت َل ُظْل  َأْه
ي َع َخْيِل وِني َبْي  َآلَُّف

      شجاعته وقوته    مبيناً  فوق فرسٍ  ثابتاً ي فارساً وِفنُووصف أحمد بن محمد شهاب الدين الم 

   :يقول، وفروسيته

  ]الكامل[

هُ    دَّ َثباَت ا َأَش ُر م ُه َأْآَب َداها   اللَّ وِل ِإذا اْبَت ْوَق الُخي ًاَف   َراِآب
ا ْسِعُر ناَره ْرَب ُت ُه َوالَح  َوَآَأنَّ

  
   الغزالن-6

مـا وصـفوا     وقل  ومختلطا بالغزل ،   في هذا العصر قليالً   الغزال  جاء شعر الشعراء في     

ـ  ،  ورأى الشعراء في الظباء الجمال فشبهوا المحبوبة بها       الغزال من أجل الوصف،      ي اِجوقال النَّ

   : ها الظبي من جفونه الحور في عينيها في محبوبته التي أهدامتغزالً

  ]البسيط [

ْن َجفْ     ُه ِم َدى َل ُي َأْه ِه َوالظَّْب ِن
َْه َ َ)3(

ْد    َوْرِد َق دوُد ال ِه ُخ ْن َوْجَنَتْي ِم
ْت َل َخ

   : يقول، وهو يتغزل في محبوبه أيضا الذي فاق الظبي في الكحل والجمال

  ]البسيط[

ي      َي ِف اَق الظَّْب ٌف َوف ْصُن َعْط َوالُغ
ل ْ )4(الُك

َعرٌ    دَُّجى َش يٌن َوال صَّباُح َجِب ُه ال  َل

     :ل يقوة الظبي بالخرف عندما حاول تشبيه نفسه بالمحبوب،جَّووصف ابن ِح

  ]البسيط[      

                                                 
  . الصفحاتغير مرقم ، ديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 1(

  . 1/260، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 2(

  . 232، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 3(

  . 235،  نفسه)4(
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ا          ْد َخِرَف  )1(َفَصحَّ ِعْنِدَي َأنَّ الظَّْبَي َق

ِه باِق زاَلٍفْر َحُلّو َأ زاَلْنِإ    )2(ي

الَ  ُي ق هُ : َوالظَّْب ي َلواِحَظ ا َأْحِك  َأن

       ولعبد القادر الدفي غزاٍلاِصم ي لغز                                                   :  

  ]البسيط[      

هِ  ِفْتعَ ِم ُجياٌءشْ  َأُهْني مِ ِبأَري مَ ِف   ِسنِ َأر ٍ اِف ن  ٍشْحَو لِ  ٌم ما اسْ  الَيْوَم  ي
ا َعّنِك َلٌعَبْر َأُهوُفُرُح  ٌبَجه

 باقيـه    من أربعة أحرف إن زال أولـه وهـو حـرف الـزاي زال               مكونةٌ فكلمة غزالٍ 

 : وحل اللغز قائالًيِروصنْ المهابورد عليه الشِّوأصبحت الكلمة زال، 

  ]البسيط[

ْن  اَب َع ا َن ْزَت ِفيم ْوالَي َأْلَغ َم
َ َق

هِ   ِجِي   يَ َآماِقي َوادًا َف اَآى َس  دًا َوَح
اِلِفهِ   اِت َس ْت الَم الَبْعُض الٌم َحَك ِه   َف ِه باِقي ي اللَّ زا ِف ْد َغ ُضُه َق  )3(َوَبْع

ِإذا ُهَف ِه    َزاَل ُرْبُع اِقي ُحُروِف  )4(َزاَل ب

ي ِفنَلدين محمد بن جمعة الح    ويتعجب بدر ا   الكلمة زال،    أي إذا زال حرف الغين أصبحت     

  :يقول،  جاور الليث في قبرهمن غزاٍل

ْمُتهُ   ِة َش زاٍل ِبالَقراَف  َوُربَّ َغ
َن    ْشعًا ِم ْوِم ُخ َل الَي ْم َأَر َقْب َفَل
َ

وإن حذفت المه بقـي منـه       ،  هو الغزال  الملغز فيه ينوب عن قمري و       إن هابيقول الشِّ 

  : الدماميني لغز في غزاٍل حيث يقولألبي بكرو "غزا"

  ]مجزوء الخفيف [

ُه ْد َهوَّْيُت ْن َق ِه   ِإنَّ َم ي ُوقوِف ي ِف  ِمْحَنِت

  ]              الطويل[

ثِ       َة الَغْي َث باِرَق َر اللَّْي اِوُر َقْب  ُمج

ضُّ ال
َأنَُّس   اَوَرِة اَت ي ُمج ى ِف ِث َحتَّ  )5(للَّْي

                                                 
  . 14، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 1(

  . ، الشطر الثاني من البيت األول مكسور4/170، 2 قبدائع الزهور ابن إياس الحنفي، محمد، )2(

  . 147، شعر الشهاب المنصوري، قرشي عباس، ندراويد) 3(

  . 115، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 4(

  . 135/ 4 ، 2، قبدائع الزهو، محمد، ابن إياس الحنفي) 5(
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ي إلى حماة ويدعو صاحبه إلى أن يصحب عبير المـسك مـن             مِوة الح جَّويتشوق ابن حِ  

  :                          تربتها ألنها مشارب للغزالن التي ترتع في أراضيها، يقول

   ]الكامل[                                                                           

هُ َو ُه َفِإنَّ ْسِك ِمْن َر الِم َحْب َعِبي ْشَرباً         اْص َحى َم ْزالِن َأْض  )1(ِلَشواِرِد الِغ

  
  
  

  ةالفيل -7  
لصدر سـليمان بـن     لم أعثر في وصف الفيل سوى على قصيدٍة واحدٍة ولغز، القصيدة ل           

حادثـة  ا من هذه ال   قنطرة ومتخذً  في    سقوط فيلٍ  واصفاً،  ـه811 المتوفى   يِطيِشبعبد الناصر األَ  

فهـذا  ،  تفنىسكل المخلوقات   ف،  دوملناس بعدم االغترار بالحياة والعيش ألنها ال ت       فرصةً لنصح ا  

 لينظروا إليه ويتفرجـوا عليـه ويخـتم         الفيل وقع في القنطرة بعد عزه وجاء الناس من كل فجٍ          

  : وال يبقى غير العمل الصالح، يقولن كل الناس إلى زواٍلإالشاعر بالحكمة القائلة 

  ]لبسيطا[

لُ       ْيِش َتْأِمي واِل الَع ي َط لُ   يا َمْن َلُه ِف ِر َتْطوي ي الُعْم ِرْر ِإنَّ ِف  ال َتْغَت
دٌ   ا َأَح ى ِبه دَّاُر ال َيْبَق ِذِه ال ولُ       َفَه ْوِت َمْجُه  َلِكْن َزماُن َمِجيِء الَم
ْبعٌ  ٌر َوال َس وٌش َوال َطْي ي اَألْرِض َتْحِم َوال ُوُح ا ِف اٌل َله ُلَوال ِجم  ي
َذا       لُ     النِّْسُر َتْفَنى َمَع الُعْمِر الطَِّويِل َآ وَِّة الِفي يِم الُق َع َعِظ ا َم ى ِبه  َيْفَن
هُ  ْوُت َأْخَرَج اُه الَم راُه َأَت ا َت اِس      َأَم ْيَن النَّ ْرُض َب ِه الَع ْسُمو ِب َي

ُل اَالطُّ َشى َعَلْيه ْشُغوُلَم وُه َم ْن َيْعُل اِد  َوَم ى ِلنف ى َأَت َرٌةَحتَّ ِر َقْنَط     الُعْم
هُ    ْق ِثْقَل ْم ُتِط تْ َفَل َك َفاْنَخَرَق لُ      هاِتْي اُل َوالِقي ذاَك الق اَء ِب ِه َوج  ِب

نْ  َوَذ ِه َوَم اَن ِفي زٍّ آ ِد ِع ْن َبْع ْذُلولُ     لَّ ِم ْوِت َم ُذلِّ الَم َو ِب زُّ َفْه  )2(ُيَع

َبْعُض     ا ال ِميٌن َوِمْنه ا َس ِمْنه
ُ

هُ    روَن َل ْوُه َيْنُظ جٍّ َأَت لِّ َف ْن ُآ ولُ   َتَع   ِم ِه َمْعُق لٍّ ِفي ًا َوِلُك  جُّب
ٍر  ى ُحُم ًا َعَل َشاًة َوُرْآبان ْوا ُم   َأَت

ل ُز َْه َسوََّمًة ْيًال ُم ٌب َخ ُضُهْم راِآ ِضيلُ  َوَبْع ْرِك َتْف َك التُّ َت ِتْل ْشِيها َتْح  ِلَم

                                                

  
قَّ َلُه   اُه ُح ِتِهْم ِإيَّ يَن ُرْؤَي لُ     ْمَفِح ُل َتْهِلي ْن َقْب ْم ِم ِشُدوا َوَلُه  َأْن ُيْن

 
  . 1/78، خزانة األدب، ابن حجة، الحموي )1(

  .34 آية ملالن، "وجعلوا أعزة أهلها أذلة" إشارة إلى قوله تعالى ) 2(
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الَمُتهُ     ُآلُّ اْبِن ُأْنثَ  " ْت َس ولُ           ى َوِإْن طاَل ْدباَء َمْحُم ٍة َح ى َآَل  )1("َيْومًا َعَل
ولُ     الِص َمْقُب َع اإلْخ وُب َم ْن َيُت  َفُتْب ِإَلى اللَِّه ِباِإلْخالِص ِمْن َعَجلٍ       َوَم

)2(  
فهو يسأل عن شيء من ثالثـة       ،  وهو يصفه من خالل هذا اللغز     ،   في فيل  لغزي  اِجووللنَّ

وقصد بـه   ،   وهو يأكله عند جوعه    أحرف وله أربعة أرجل وهو حيوان قلب حروفه يعطي نباتاً         

                         :يقول،  "فيك" وإذا ما صحف كان تصحيفه لفظ ، الشاعر الليف

  ]الخفيف[      

ْيٍء   ُم َش ا اْس الثٍ م ْن َث ُه ِم هُ  َتْرِآيُب اَلى اِإلَل ٍع َتع َو ُذو َأْرَب  َوْه
اُه ِه َيْرع َد ُجوِع ْن ِعْن ْم َيُك  َل

اهُ     ي ُثْلث ِصيُر ِل ُسوُه َي  )3( َعَك

  طالقط -8

  
ْسَك    َوَس   ْشِرِه الِم ْن َن مَّْيُتُه ِم

  
اتٌ    ُه َنب ُب ِمْن واٌن َوالَقْل    َحَي
ا ْن ِإذا َم ْصِحيُفُه َوَلِك َك َت  ِفي

 بدا كالليث كامل الحسن في شكله وهذا        حنة قطاً وصف علي بن محمد المعروف بابن الش      

   :يقول، وهو يشبه عنترة العبسي في لونه األسود وفي عزمه، القط صائد

  ]الطويل[

اِئٍد ْسِن ص ِل الُح ٍث آاِم طٌّ َآَلْي َرا  َوِق ْشِبُه َعْنَت ْوِن ُي ِه َواللَّ ي َعْزِم  َوِف
ضُّالً   اَدِة َتَف طِّ الزِّي ى ِق وُق َعَل  َيُف

َا َ )4(َعْن

    الكالب-9

 يتناول تفاصيل هيئته وشكله وحركته وطراده        مباشراً  يصف الكلب وصفاً   لم أظفر بشعرٍ  

 أخذ فيها الشعراء الصفات السلبية للكلب كالذل والمهانة         وإنما ظفرت بأشعارٍ  ،  للفريسة في الصيد  

، )5(ب يجمع خصال البذاءة والنذالة والحرص والشره والتـسرع        فالكل،  واسقطوها على المهجوين  

    فالشاعر محمد بن عمر الهذاِنم غْي البوهو ،  ي يصف اإلنسان الطماع بالكلب في الذلة والمهانة       اِدد

   : ، يقولال يفرق عنه سوى بوجهه وثيابه

                                                 
  .20 البيت مضمن من المية كعب بن زهير، ينظر ديوانه، )1(

  . 399-1/398، وجيز الكالم في الذيل على دول اإلسالم، شمس الدين، السخاوي) 2(

  . 374، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 3(

  . 6/20، الضوء الالمع شمس الدينالسخاوي،  )4(

  . 1/312، الحيوان، ثمانأبو ع، الجاحظ) 5(
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  ]السريع [

دْ    ٍة َق ي ِذّل اِمُع ِف َزْل الطَّ ْم َي ِدي     َل َبَهْت ِعْن البْ َأْش ُذلِّ الِك   ِب
َوى   ْنُهُم ِس اُز َع ْيَس َيْمت ابْ    َوَل مَّ الثِّي اِلِح ُث ِه الك  )1(ِبَوْجِه

اً      اُتوا َجِميع ْد َم اَس َق َأنَّ النَّ  )2(َآ

  ِلأما ابن ميك الح ي فعبر عن فقره وعوزه وشدة حاجته من خالل سخطه على النـاس             ِوم

مع الذي  أما هو فيموت من الجوع وفي هذا نقد للمجت        ،  الذين يعتنون بكالبهم فتعيش عيشةً كريمةً     

   :يقول، يفضل بعض أفراده الحيوان على اإلنسان

  ]الوافر[                                                                                        

ْوٍم ْيَن َق َأنِّي َب ٍب ِب ْن َعَج اً     َوِم وُت ُجوع ْم َوَأُم يُش ِآالُبُه  َتِع
يِهْم َآِر ْوَلى َأَرى َف ًاَوال َم  يم

 ي فوصف ذنب الكلب األعوج الذي ال يستوي وال يعتـدل          ِردنْكَسأما محمد بن عطية اإلِ    

   :يقول، من خالل الحديث عن الناس الذين يحيدون عن طريق الحق

  ]البسيط[

قِّ    ِق الَح ْن َطِري ْل َع ْن َيِم َوَم
ًا ف َ ُْن

َوَج  َآالَكْل   ى َأْع ا َزاَل ُيْلَف ِب م
ذََّن )3(ال

واسـتعملوا  ،   إلى الكلب في هذا العـصر       واحتقارٍ والحقيقة أن الشعراء نظروا بازدراءٍ    

أحياناً األلفاظ التي تقلل من قيمته على العكس من الشعراء السابقين الذي وصفوه أحيانا بصفاٍت               

  .اسة والفائدة منه في الصيد والحرإيجابيٍة كالوفاء

  

   ة غير األليفاتالحيوان: ثانيا

وإنما كان   ، مباشراً  في هذا العصر ولم يكن وصفاً      وصف الحيوان غير األليف جاء قليالً     

بن فالشاعر محمد بن محمد     ،   أخرى غراٍضخالل التركيز على صفات الحيوان أل     وصفهم له من    

ذلك بالليث الذي يـستأنس فـي        في   ي يحث على الوحدة مستشهداً    وِلعبد اهللا المعروف بابن العاقُ    

   :يقول، غابة وحده في الصبح والمساء من غير أن يمل

                                                 
  .، البيت مكسور من المصدر3/202،  الفريدةدرر العقود، تقي الدين، المقريزي) 1(

   .120، نقال عن ديوانه 394، العصر المملوكي تاريخ األدب العربي، عمر موسى، باشا) 2(

  . 1/17، الكواكب السائرة، نجم الدين، الغزي) 3(
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  ]السريع[

اِرفٍ   ي ع َدُة ِف َدِح الَوْح ا   ال َتْق سَاص ْوِطٍن َنْف ي َم ا ِف  َن ِبه
هِ  ي غاِب ْسَتْأِنُس ِف ُث َي َسى    َفاللَّْي َبَح َأْو َأْم ِسِه َأْص  )1(ِبَنْف

َ

 عنه الخطوب كما تحمي الغابـات       الذي رد شيد بقلم ممدوحه    ي في ِرأما شمس الدين القادِ   

   :يقول األسد من الشرور،

  ]البسيط[                                                                                       

اً      ى     َفاْفَخْر ِبَأْقالِمَك الالِتي َغَدْت َحَرم َسى َعَل ْن َأْم وِب ِلَم َن الُخط ِم
َطخ ى       ُه َعَل َوَغى ِمْن اُة ال ِسي ُآم ُتْم

َذ َ)2(
دٍ         ْن ُأْس  َفَكْم َحَمْت َقَصباُت الغاِب ِم

 ،لبأس والشجاعة وهي من صفات األسـد      ة في ممدوحه صفات القوة وا     عاقَّرأى ابن ز  و

 :يقول

  ]الكامل[

َوَغى        ي ال َضمَِّر ِف وْ    َوَتخاُلُه َفْوَق الُم َشبََّث َف ا َت اِبَلْيًث ْتِن ُعق  )3(َق َم

اللِ      اِت الِق ى َمِنيع ى َأْعَل  )4(ِإل

  
رْ    ْبُع آاِس ُت ياَض  )5(َوُقْل

                                                

 : ةاعقَّيقول ابن ز،  يسكن إال في القمم الحصينة العالية الواألسد

  ]الوافر[

َيْرَقى   َو ِه َس ٌد ِبِهمَِّت  ذا َأَس

   :يقول ، وتحداه عنههسعى إلى سماطه فأبعد ي ضبعاًاِجوووصف النَّ

  ]المجتث[

ى ا  ا َأَت ْسَعى َلمَّ ضَّْبُع َي اِدرْ   ل سِّماِط ُمب ى ال  ِإل
ِدي ُه َجْه ُه َعْن  باَعْدُت

ويقول ابن حجر العمراوغة محبوبته بمراوغة الثعلبي مشبهاًالِنقَس :   

  ]الطويل[
 

 . 3/278، غمر بأبناء العمرإنباء ال، ابن حجر، العسقالني)1(

  . 1/295، مستوفى الدواوينمحمد، ، األزهري) 2(

  . 146، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 3(

  . 167، نفسه) 4(

  . 350، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 5(
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ِه ْرِوي َدواَم ُرواِغ ٍب َي ْن َثْعَل  )1(ى َوَأْرَوَغا َفَلْم َأَر ِمْنُه الدَّْهَر َأْروَ       َوَع

رِ     دٍَّل َوُمَعفَّ لِّ ُمَج الَء ُآ  )2( َأْش

ْرِق ْرٍب َوَش ى َغ  َي ِإَل
اِتي   ْن ِجه ُسوِني ِم  َليَّ
ْأ ي َآ ْن َدِم ساَقْوا ِم  َوَت

ا   ث له  فالبراغي

ْبقِ  اَبُقوِني َأيَّ َس  َس
مْ  ُه َآ وا َعْرَض مَّ قاُس  ُث

                                                

  :أنهم طعام لألسود، يقولِب قتلى ممدوحه دارنْمهووصف يوسف الِم

  ]الكامل[

ا    ْن َأْمثاِله َد ِم يَن اُألْس  َوالُمْطِعِم

  الحشرات والزواحف: ثالثا

 هي أقرب إلى الدعابة     طوعٍةي الذباب والبراغيث والبق في مق     اِجووصف شمس الدين النَّ   

فهذه الحشرات هجمت عليه من كل الجهات تقرصه وتشرب من دمه حتى فقـد              ،  ووصف حاله 

 هـذه   تـسابق وت،  يهجم على أنفه وشـدقه    والذباب  ،   يغني والناموس رقصتلبراغيث  او،  صبره

  :وهو يتمنى الموت حتى يخلص من أذاها، يقول، ه فيهالحشرات إلى طعامه لتشارك

  ] الرملمجزوء[

ا  ُذِني َي َرى ُيْنِق ْن ُت ي   َم ُذ َحقِّ ْوِم َأْو َيْأُخ  َق
اٍب َوَبراِغي ْن ُذب قِّ   ـِم اُموٍس َوَب  ٍث َون

ـ  ُت َجْنب ا َقلَّْب    َآلَّم
ي     لٌّ ِبَحْلِق ٌذ ُآ  َآِخ
ًا َأ   ْزِقس َا ِبَن  داُروه

وْ  ُدوا َث وا ِإْن َعْرَب ْزقِ    َمزَُّق ِطباِري َأيَّ َم  َب اْص
ا   َشْوا م ا اْنَت َشْوا َلمَّ ي   َوَم اِفي َوُعْنِق ْيَن َأْآت  َب

زق     ن بن ص ولك  رق
ي  اُموُس َيْحِك ذا النَّ اَر ِزقِّ    َوَآ ْوُتُه ِمْزم  َص

ْع اِري َم اٍبَوَنه ي    ُذب ي َأذاَي ال ُيَبقِّ  ِف
ي  َو َعْيِن ى َنْح ْدِقي    َيَتراَم ي َوِش ى َأْنِف  َوِإَل
ًا ُت َطعام    َوِإذا ُرْم

ِق   ْرٍض َوُعْم ْن َع ِه ِم  ِفي
 

  . 117، ديوانه، ابن حجر، العسقالني)1(

  . 1/265، مستوفى الدواوين، محمد، األزهري) 2(
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ْن  اُهْم َوَلِك َوقِّي  َأَتَوقَّ ِديِني التَّ ْيَس ُيْج  َل
ي      ُك َخْلِق ْم َي تُّ َأْو َل  )1("ِم

ي     يََّق َخْلِق ِذي َض ي الَّ  )2(ِف

ْرُقصُ     ي َوذا َي َرى ذا ُيَغنِّ  )3(َت

  
 )4(اموِسى النَّ َلى َعَوْق ال يَ   صارَ ْدَق  

  ]الكامل[

  
اُموسِ     َن النَّ ي ِم دَّ ِلْلقاِض  )5( ال ُب

  :يقول،  في وصف الناموس جميلةٌا مقطوعةٌي داِريبِطخَوالبن 

                                                

  
َت" ذا َلْي َل َه ي َقْب   َأنِّ

لٌّ  اُل َوُآ َف َأْحت ْنُه   َآْي ُبِم يُم طاَل   ِرْزِق
ْيِهْم ُه َعَل َع اللَّ  َوسَّ

 في وصف البراغيث والناموس التي تـشرب مـن دمـه       ي مقطوعةٌ وِرصنْ الم هاِبوللشِّ

   :، يقول فرحاًفترقص وتغني

  ]المتقارب[

ُه وُص َبراِغيُث ٌل َتُغ َوُص   َوَلْي ُه َأْغ ي َوناُموُس  ِبَلْحِم
ي   ا َدِم ْن ُحَميَّ رُِِبوا ِم  ِإذا َش

   ووصف ابن حجر العضـعفه بعـد فقـده       ويذكر،   منعه البعوض من النوم    ي ليلةً الِنقَس 

   :ر ال يقدر على الناموس، يقولأنه صاللرئاسة و

  ]الكامل[

ا ِبْتِب سََّكِلِزْنَمن ا ِبِمْو َنْنَع نادََّص َفيِدِع ال وِس المْنِهوِضُعَبن  ح
ُعِل َخَوْه َفُدْبالَعَو  ٍةياَس ِرِبْو َثي

  :لوحيالتي تعني ا  بالناموس أخرى مورياًويقول في مقطوعٍة

ِزلٍ  وِض ِبَمْن َكْوُت َأَذى الَبع ا َش ْسَمِتي َبعُ  َلمَّ دََّل َب ِزٍه َتَب وٍسَن  ُب
وا     ُت َتَرفَُّق ُه ُقْل وَّْل َعْن الوا َتَح  ق

  ]البسيط[
 

 .23مريم، "قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا"  مضمن من قوله تعالى )1(

  . ، والبيت السابع مكسورالقصيدة غير موجودة في الديوان، 538 – 537، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 2(

  . 536 ، نفسه)3(

  . 280، ديوانه، ابن حجر، العسقالني )4(

  . 280، في الهامشموجودة  واألبيات، نفسه) 5(
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ْذِآُرِني َو اموِس ُي َن النَّ نٍّ ِم ي ُمَغ اَر داووَدا     َل ُه ِمْزم اَتِني َقْرُص  ِإْن ف
ُه يِ ألْقُتَل ى َوْجِه ُت َعَل ْم َلَطْم وَدا      َوَآ َه َمْجل ُت الَوْج اَتِني َوَتَرْآ  َفف
هُ    ُم َيْتَبُع ُه َواللَّْط ُدْم َقْرُص ِإْن َي  روَداَوالَحكُّ َأْصَبَح َشْعُر الذَّْقِن َمجْ       َف
َنصٍ         ي َق ْرٍب َوِف وَدا         َوُطوُل َلْيِلَي ِفي َح صِّيِد َمْعُم الَوَغى َوال  َوَلْم َأُآْن ِب
َدِمي     اِفٌك ِل ِإنِّي َس َفْكُت َف ا َس يَدا         َفَم ْصطاَدِني ِص  )1(َوَما َأتاِني ِلَكْي َي

 )2(اَن ِبْمفوُهيَّ َض ْمُهيُثاِغَرَب   

  ]السريع[

  

  
هِ    ى َحقِّ ى ِإَل َل الَمْعَن  )3( ِلُتْوِص

                                                

في في بعض أصحابه الذي استضافه       ونظم محمد بن أحمد بن محمد بن أيوب مقطوعةً        

  :يقول  فكانوا ضيوفها، تكثر فيه البراغيث،مكاٍن

  ]المتقارب[

اَنَمَف ا َلَلَوْط َأا آ و    ًةَلْيه  اَنبِّ َرْن ِمَةإلقاَلانرج
 ْمُهنَِّكَلا َووَنُفيَّا َضَمَف

وقد وصف الفأر من    ،   فأر  في ملغزاً إلى محمد بن شاذي حجا       يوِرصنْ الم هابتب الشِّ وك

، ومن صفاته الخوف واإلختباء   ،   يؤذي الناس بأكل أموالهم وإفساد متاعهم      مفسدفهو،  خالل اللغز 

  : يقول

ِه دُّرِِّمْن ُنْطِق يِّدًا ِبال ا َس هِ  ي ي ُأْفِق ْدِر ِف لَّ الَب لَّ َمَح  َح
ِسٍد ٍق ُمْف ي فاِس ْوُلُكْم ِف ا َق شَّ    َم ُه ال ْم َيْنَه ْسِقهِ َل ْن ِف  اِرُع َع
ْصبًا َوال   اِس َغ اَل النَّ ُل م هِ    َيْأُآ ي ِرْزِق ريَم ِف َم َوال َتْح  ِإْث

قٍ   َوهُْ  ساِدِه ُمتَّ ى ِإْف هِ  َو َعَل ْن ُخْلِق ْوُف ِم الِزٌم َوالَخ  ُم
هِ  ي َحلِّ َرَة ِف ِل الِفْك  َفَأْعِم

  : يقول،  إلى قتلهداعياً أكل الفأر وهو القرض وفاًفأجابه واص

  ]السريع[

ى ا ذا الُعَل ِه ي ذي َتْعِني وَّ   َإنَّ ال هِ  َج ى ِرْزِق اٍق َعَل  اُب آف
 

  . 59، ديوانه، ابن خطيب داريا) 1(

   . في الشطرالثاني من البيت األول الستقامة الوزن " نرجو" بدل " نُرجي" ، الصواب7/83، الضوء الالمع، شمس الدين، السخاوي) 2(

  . 111، شعر الشهاب المنصوري، قرشي عباس، دندراوي) 3(
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ُهَيأ الَقْرِض َوَلِكنَّ ُل ِب    ُآ
  
هِ      ْن ِعْتِق َسُب ِم ُه َأْن  )1( َفَقْتُل

ْردِ    ْن ُج ِه َوال ِم  )2(ِب

لُ       تاُر َوالكَل  ِمْن دوِنها ُتْضَرُب األْس
لُ           دُّوُد َيْقَتِت ا ال وُه َعَلْيه  )3(ِتْلَك الُوُج

وقال ابن سودون :  

وِدي   ي َفُج ا َعْيِن اُب ي َضى اَألْحب دودِ  َم ْوَق الُخ ٍل َف َدْمٍع هاِم  ِب

لٍّ َوُدودِ      ْن ِخ ِه َع اُبوا ِفي  )4(َوغ

اِبرِْ     ي َمن ْت ِف ًا ُأِقيَم ِةُخَطب  )5( ُجْمَع
                                                

ْرضِ  ْم يَُ هِ  َل ي َحقِّ قِّ ِف   َربَّ الَح
هُ     ْم َيْرَض َل َل اَد اللَّْي ْأُر ق سْ  الف الَزَم التَّ هِ َف ْن ِحْذِق  ِهيَد ِم
هِ    ال ُتْبِق ًا َف ُه ُمْلك  ِإْن ُحزَت

ِلوذكر ابن ميكالح يقول، ي الفئران للداللة على فقره وحاجة بيتهِوم :  

  ]مجزوء الرجز[

ةٌ   ِه ِحْنَط ْيَس ِفي دِّ    َوَل ْن ُم اعًا َوال ِم  َص
أْ  ْن َف الَّ َوال ِم  َرٍةَآ

  : فالدود يأكل الوجوه الحسان بعد موتها، ووصف أحد الشعراء الدود من خالل الرثاء

  ]البسيط[

ةً    ْت ُمًحجََّب ي َآاَن وُه الِت َن الُوُج    َأْي
اَءَلُهمْ       يَن َس  َفَأْفَصَح الَقْبُر َعْنُهْم ِح

  ]الوافر [

  
اُنوا اٍن َآ ي األوط اَألْمِس ف ُم ب ودِ           ُه ْوِف اللُُّح ي َج ْوَم ِف  َوَصاُروا الَي

ي الثَّ  ْوا ِف الً َتَخلَّ دُّوِد َأْآ  رى ِلل

  الطيور : رابعا
 فـذكر الـشعراء الحمـام والبالبـل       ،  العصرهذا   نوعت صور الطير في شعر شعراء     ت

 ما ذكروا الطيور     وكثيراً ،  وغاب عدد آخر من الطيور في شعرهم      ،  مري والديوك والقُوالعندليب  

  ]الكامل[:                                                 اعةقل ابن زكقو، دون تحديد أنواعها

ا  ي َدْوحاِته اُر ِف ا اَألْطي  َفَكَأنََّم
 

  . 2/216، لضوء الالمعا، شمس الدين، السخاوي) 1(

   . 57 ديوانه، نقال عن 411، العصر المملوكي، تاريخ األدب العربي، عمر موسى، باشا) 2(

  . 2/753، وجيز الكالم في الذيل على دول اإلسالم، شمس الدين، السخاوي) 3(

  . 66، نزهة النفوس ومضحك العبوس، ، ابن سودون، اويالبشبغ) 4(

  . 191، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 5(
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  :ءوفاال  أبيبناوقول أبي الفضل 

  ]الرمل[                                                                                     

َدتْ   ا َأْن َش َر َلمَّ َأنَّ الطَّْي اْن   َوَآ ي َمغ اٍن ِف رَّْوِض َمغ ا ال ي ُرَب  ِف

دْ   اٌت َوَق رَّْوَض َجنَّ َأنَّ ال دِّهانْ     َوَآ ا َآال َوْرُد ِفيه ْت َوال  )1(ُزْخِرَف
  

ُلهْ      )2(ِإذا َأْنَفَذْت ِلي ما َحَوْتُه َحواِص

انَ  وُدُجّس   انِ  ِنْصغُ  لِ  آ  داُتَج سَ  الب

   :مناجاة طيرالروض ذهاب همومه في  الشاعر نفسهويرى

  ]الطويل[

صاِرُف ِرِهَم اِة َطْي ي ُمناَج ي ِف   َهمِّ

  :ي في قولهِومة الحجَّوأبدع ابن ِح

  ]البسيط[                                                                                       

  ال َبَج وَ ْنِإ وَ يدًاِوْج تَ ُأَرْق تَ ُرّيالَطَو
)3(  

  وسأبدأ الحديث عن الطيور األليفة
  الطيور األليفة: أوًال

  وز اإل -1 
،  يذكر فيه أنـواع الـوز       واحد للقاضي أحمد بن صالح      في الوز،  لم أظفر سوى ببيتين   

  :يقول

  ]البسيط[

ا  تَّى َفَوزَُّتن َساُمُه َش َوزُّ َأْق ى    ال رُ   ُأْنَث ا َذَآ ِسْبنا َأنَّه ا َح  )4(َوُآنَّ

ي      و ِل اَر َيْحُل ِه ص رَّ ِفي ا َم  )5(َوُآلَّم

  البل الب-2
                                                

  : يقول، ون يعبر فيه عن إعجابه بالوز وهو يعوم في البحردو آخر البن سوبيتٌ

  ] البسيط[

ي     اَم ُيْعِجُبِن ا َع ِه ِإذا َم َوزُّ ِفي  ال

 
  . 192-191، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 1(

  . 182، نفسه )2(

  . 113، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 3(

  . 205/ 1، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 4(

  . 192، نزهة النفوس ومضحك العبوس، ابن سودون، البشبغاوي) 5(
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 باِحبـن الـصَّ   افالشاعر بدر الدين    ،  ووصفوها بلالالبب  في هذا العصر    الشعراء ُأعجب

الخاشـع   قداسةً تغـشى      الجميلِ صوتهلجعل  ويالصور الدينية    من   يستعير لوصف البلبل صورةً   

  : يقول،  مادحةً لهيصور أشجار البان معجبةً بصوت البلبلكما   وتؤثر فيهما،والناسك

  ] السريع[

ًا اِن ِغن ِل الب ُلِمَي   ُق راِئِلُبْلُب  ِكاِسالّن َوِعالخاِش ِبي
اُتُه َلْتقاَل اَلَف   اَنَتْبَرْط َأ البان ِب ِطْن ذا ِمق  )1(ِكفاِسْن َأي

  

صوِن     وٌل َوَأْوراُق الُغ َرُس
ْ

،  عندما تذكر األيام الـسعيدة     ءافَوال يِب أَ بنا ِلض أصوات البالبل مشاعر أبي الفَ     أثارتو

فـذكر  ،  ضنها بذكر الرياض التي تحت     عنده ارتبط ذكرها  ، كما  هاتاصوأعر على   اركز الش لذلك  

، يِرم كـالقُ   من الطيور   أخرى وذكر الشاعر أيضا أنواعاً   ،  مياهها وأغصانها في صفائها وتمايلها    

  : يقول

  ]الطويل[

ي اَج َبالِبِل ًا َأه ُه َأيَّام ى اللَّ هْ   َرَع ْت َبالِبُل ْد َتناَج ْيِهنَّ َرْوٌض َق  ِإَل
فاُؤهُ    اِء ِإال َص ي الم ي ِف ا َراَقِن اَقِن   َفم ْهَوال َش ْصِن ِإال َتماُيُل ي الُغ  ي ِف
صََّبا    ُه ال بٌّ َل ِريُّ َص ِه الِقْم َأنَّ ِب  َآ

ائُله َ َ)2(

  ]السريع[: يوِنتُييقول بدر الدين الزَّ،  ما أثارت البالبل مشاعر الشعراء ونفوسهمودائماً

ا  يََّج بْلباَلن ٌل َه ْن    َوُبْلُب زاَوِم ْوَل ُش َه  )3( ْحروِرٍر َح

  ]البسيط[

ي ُحلَّ    سِ ِف ْن ِدَمْق رِّيِح  )4( ٍة ِم ال

فهذا البلبل يقف على الغصن     ،  س للبلبل وصوته صورةً جميلةً    كاِنمورسم فخر الدين ابن     

في حلٍة من الديقول، يدعو في الليلالذي مسبح الوصوته كقرع ناقوس الدير ، س الدكناءقْم:  

 َوَصْوُت ُبْلُبِلها الرَّاِقي َذَرى ُغْصنٍ    
ا َْآن اِء   ِل َدعَّ الِم اللَّْي ي َظ َسبٌِّح ِف  )5( ُم

                                                

اقوِس ْرِع ن َرٍفَآَق ى َش ِريٍّ َعَل   َدْي
 

   .248، الكميتلبة النواجي، شمس الدين، ح) 1(

  . 182، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 2(

  . 4/175، 2، قبدائع الزهور  محمد،ابن إياس الحنفي،) 3(

   . 492، "دمقس " مادة ، القاموس المحيط، مجد الدين، ينظر الفيروزآبادي، القز أو الديباج أو الكتان: الدمقس) 4(

  . ،غير مرقم الصفحاتديوانه، نفخر الدي، ابن مكانس) 5(
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  : يقول، واستعار الشاعر نفسه لصوت البلبل صوت الربابة

  ] الرجز[ 

اٌةّلَضْخا ُمَهواُحْدَأ اى ِبنَّ َغٌلُبْل ُبوِنُصى الُغَلَع    عبابه  ه
اباِب َرْن ِمَبِرْط الُمُعَمْس َتْذِإ   ّرَو   ه ااُنّي َرِهياِضي ِر ِفُضْوال  )1(ه

ابِ      روِم َواألْعن الِل الُك ي ِظ  )2( ِف

ْل     بِّ َبالِب ِر َوالُمِح اَج ِللطَّْي  )3(ه

ةٌ   اٌر ُمَفتََّح ْدِحَك َأْزه اُض َم ِل     ِري ا َآالُبْلُب ْعِري َله ْوُت ِش َوَص

قَّويعجب ابن زيقول، ة بغناء الطيور والبالبل على أشجار الكروم واألعناباع :  

  ]الخفيف[

ا    ُل ِفيه ُر َوالَبالِب رََّد الطَّْي  َغ

  : س فيوري بلفظة البالبل قائالًكاِنبن م الدينأما فخر ا

  ]الخفيف[

صوٍن أْيَنْعُت ْم ُغ اَآ ا َفَعَلْيه  ه

 ي يشيد بممدوحه  اِنورعر أحمد بن إسماعيل الكُ    فالشا،  وكان البلبل حاضراً في شعر الفخر     

  : يقول، الطربويفخر بشعره وصوته الذي يشبه صوت البلبل 

  ]البسيط[

)4(الطَّ

  :             يقاِع الِب إبراهيم مضرباً لألمثال كقولواتخذوا منه أحياناً

ا  ُل الزَّم َمَتْت َبالِبي َبَح الُخ   َص اُشِن َفأْص اِطْقفَّ  )5( ن

  الحمام -3
                                                

  ]الكاملمجزوء [      

 
  . ،غير مرقم الصفحاتديوانه، فخر الدين، ابن مكانس )1(

  . 114، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 2(

  . 196 للنواجي، روضة المجالسة وغيضة المجانسةالقواسمي، بسام، و ،  ، غير مرقم الصفحاتديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 3(

  . 1/65، عنوان الزمانين، ، برهان الدالبقاعي) 4(

 . 1/214،  نفسه)5(
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ومزجـوا صـورهم للحمـائم بأحاسيـسهم        ،   الشعراء الحمام وأكثروا من ذكره     وصف

 ل إظهار الحمائم سـعيدةً    س يعبر عن سروره وسعادته من خال      كاِنبن م اففخر الدين   ،  ومشاعرهم

  : يقول،  راقصةً على صوتها الذي أشبه الغناء فبدت مغنيةً ومركزاًحةًفِر
  ]البسيط[

ى َوَآ اُت اَألَراِك َعَل َدْتنا َحماَم اءِ     ْم َش ى َوَغنَّ ي َمْغًن ُه ِف صاِنها َفاْل  َأْغ
ى    ْيَن َعَل اٍت ُرِق ْت ِبَجنَّ اءِ      ُوْرٌق َتَغنَّ َص َهْيف ا َرْق داِنها َفَأَرْتن  ِعي
ي َفْيحاءَ         ِمْن ُآلِّ َوْرقاَء ِفي اَألْفناِن صاِدَحةٌ       داِئِق ِف راءِ َبْيَن الَح  )1( َزْه

  ]الخفيف[

  
  
صََّوابِ     ا ِبال ْن َلْحِنه اٍت ِم  )2(آِتي

  
ًا َف   ْضَمَرا َلْحن راَم الُم ِت الَغ  )3(َأْعَرَب

                                                

فالرياض تجمع كل   ،   بذكر الرياض واألشجار واألغصان    وربط الشعراء وصفهم للحمام   

  متكاملـةٍ  والشعراء رسموا هذه المعاني وجمعوها في لوحـاتٍ       ،  معاني الحسن والجمال والبهجة   

 ضحكت أزهاره وتفتحت     يصف روضاً  يوِرصنْهاب الم فالشِّ،  حتى تكون صورهم أروع وأجمل    

ورسـم  ،  أما الغصون فقد سكرت بكأس المطـر      ،  لذي استترت وراءه الشمس   من بكاء السحاب ا   

  : يقول، للحمام صورة القيان التي أتت من غنائها باأللحان الصائبة الجميلة

سََّحابِ       اِء ال  َوَتواَرْت َشْمُس الضَُّحى ِبالِحجابِ     َضِحَك الرَّْوُض ِمْن ُبك
ُف   ْت ِهِي كَ َوَتَثنَّ ُصوِن ُس شَّرابِ  اَرىالُغ ْأَس ال اُم َآ ْذ َأداَر الَغَم  ُم

َدْت وُ  ًاَوَش ْت ِقيان ا َفَكاَن  ْرُقه

 عـن غرامـه وحبـه        من خالل غنائـه    رأى الحمام في الروضة يعبر    قد  ي ف اِجوأما النَّ 

  : يقول، المضمر

  ]الكامل[

ساَعةٍ  َوَظِفْرُت ِمْن ُخَلِس الزَّمانِ    َرا         ِب ْت َمْنَظ ُسَنْت َوراَق  ِفي َرْوَضٍة َح

داِنها     ى ِعي ْت َعَل ْد َغنَّ ُوْرُق َق  َوال

عجب الـسحاب بغنائهـا     فُأ،  ِقر الو ي أوراق الروض تغني مع    الِنقَس حجر الع  وجعل ابن 

  : يقول، ة التي أمتعت األبصار وأطربت األسماعوهو يصف البهج،  كالدررونقطها بمطر

 
  .، غير مرقم الصفحات ديوانه، فخرالدين، ابن مكانس) 1(

  . 385، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 2(

   . 219، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 3(
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  ]السريع[

ا  ى ِغن ا )1(َغنَّ ُوْرِق َأْوراُقه     ال
ابْ      ُع الرََّب ماَع َوْق َرَب اَألْس  )2(َوَأْط

اِدحاٌت ا ص َك َبْيَنه ارُ      َوُتناِغي ا اَألْوت َد ُنْطِقه ْت ِعْن  )3( َخِرَس

 يشبه الحمـام بالخطيـب      ييِناِمم الدَّ فأبو بكر ،  صورهم في وصف الحمام   ونوع الشعراء   

  :يقول، اً المغني معبدوكأنه يعاين

ا   َوَغنَّى ِبها الشُّ   ُت     ْحروُر َلِكْن َحماُمه اَلْيِن َعاَيْن ي الَح ٌب َفِف َخِطي

سَّحابْ    ُدرِّ ال ًا ِب ْت ُعْجب  َفُنقَِّط
ْت اَأل صاُنهاَفَراَق صاَر َأْغ  ْب

أمـا عائـشة    ،   الربابـة  تحديـداً فهو يشبه أصوات الحمام بأصوات اآلالت الموسيقية و       

ناً     ة فقد رأت أن أصوات الحمائم تخرس األوتار واآلالت عن ال          يَّوِنالباعـسغناء ألنها تفوقهـا ح ،

  :قولت

  ]الخفيف[

  ]الطويل[

َا َ ْ َ)4(

 خلف األوراق فاسـتعار لهـا صـورة        ومستتراً اًي الحمام مغني  ِلِصوين الم  الد زورأى عِ 

  : يقول،  اللواتي يغنين خلف ستارالقيان

ةٌ      سِّْترُ       َوَأْغَرَبِت اَألْلحاُن ِفي الدَّْوِح َوْرَق ِبَل ال ا ُأْس ًا ُدوُنه نَّ ِقيان  )5(َفُك

لتزيين صورته التـي ظهـرت فيهـا          وسائل الكتابة  ءوفاال  أبي واستعار أبو الفضل بن   

أوراق الغـصون التـي شـابهت       كراسـات و  قراء تقرأ من الغصون التي شابهت ال      كالالحمائم  

  ]الطويل[                                                               : يقول ،المصاحف

ُصوِن     راٍس َوَأْوراُق الُغ ِآ
ُ

  ]الطويل[

ُصوُنها  ا َوُغ ا ُقرَّاُؤَه  َحَماِئُمه
ف ا َ)6(

                                                 
  . كي يستقيم الوزن" غناء " الصواب ) 1(

  . 186، ديوانه، ابن حجر، العسقالني) 2(

  . 1/292، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، نجم الدين، الغزي) 3(

: من المغنين المشهورين في العصر األموي ، ينظر: ، معبد بن وهب77، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 4(

  .50-1/47، األغانياألصفهاني، أبو الفرج، 

   . 1/143، مطالع البدور، ء الدينبها، الغزولي) 5(

  . 173، شعر أبي الفضل بن أبي الوفاء، إسماعيل، حروب) 6(
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 كالريـاح   لطبيعة إلى جانب وصف الحمام وصف مظاهر أخرى ل        ناًاوجمع الشعراء أحي  

  : يقول،  من السعادة والبهجة الذي أبرز الطبيعة في صورٍةمكُيبَّن لَيكصورة ابن الزَّ، والنهر

  ]الطويل[

بََّبتْ        َوَقْد َصفََّقْت ِمْن َفْرَحٍة َراَحُة النَّْهرِ        رِّيُح َش ِر َوال  َوَغنَّْت ِقياُن الطَّْي
)1(  

،  وهي حمل رسـائله    لتي يقدمها الحمام لإلنسان   ولم يغب عن أذهان الشعراء الخدمات ا      

لذلك شبه ابن حجر العيقول، ي الحمائم بالرسل التي تخفي األسرار في قوادمهاالِنقَس :  

  ]الطويل[

اِئمُ  َي الَحم ُل َفْه َك الرُّْس ْيُكْم َوِتْل َدُهمْ      ِإَل    َتَخيَّْرُت ُرْسًال َيْخَتِفي السِّرُّ ِعْن
ي    ِدَمْت ِمنِّ ا ِإذا َق ا َله ْيُكْم َفي واِدُم   َعَل ا َق رٍّ َحمََّلْته َواِفَي ِس  )2(َخ

،  للحمامة فوق الغصن فبدت كالهمزة فوق األلـف         جميلةً ا صورةً يَّاِرخطيب د ورسم ابن   

  : يقول

فْ    ى َأِل َزٌة َعَل ا َهْم  )3(َآَأنَّه

ئم عليهـا    على األشجار فتخيلها منـابر والحمـا       ي الحمام مغنياً  ِلِصوين الم لد ا زُّورأى عِ 

  : يقول، األمر الذي أطرب األغصان فمدت أذنها لالستماع،  الجميلةاسجع بألحانهت

ْد  ُوْرُق َق ا ال دَّْوِح ِفيه اِبُر ال َمَن
ْ

  ]مجزوء البسيط[

هْ   ِه َحماَمُت ْن َفْوِق ْصُن ِم  َوالُغ

  ]البسيط[

َت َ َ
َتَمَعتْ      اِن َواْس    َفَماَلِت الُقْضُب ِلألْلح

ْذَو   ِسيِم َفُم رُّ النَّ َحرًا َم ا َس صَّبوِح    هاَجه ِب ال ى ِطي وُل ِإل بَّ الُقب َه
ْت )4(َدَع

وعبروا عن أشـواقهم ووجـدهم مـن خـالل          ،  وربط الشعراء أحزانهم بوصف الحمام    

وهي ترجـع وتـردد     أشجانه  ي تثير الحمامة    اِوجنْمس الدين محمد الد   فش،  إسقاطها على الحمام  

  ]الطويل[                                                         : يقول، شجرةألحانها على ال

رِّدُ     ا َوُتَغ ًا َله ُع َأْلحان  )5(ُتَرجِّ

                                                

ةٌ  وٍد َحماَم ْوَق ُع جاِني َف ا َش  َوِممَّ
 

  . 456، تأهيل الغريب، شمس الدين، النواجي) 1(

  . 303، ديوانه، ابن حجر، العسقالني) 2(

  .217، ديوانه، ابن خطيب داريا) 3(

  . 1/139، مطالع البدور، بهاء الدين، الغزولي) 4(

  . 1/469، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جالل الدين، وطيالسي) 5(
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  :ي ، يقولِويقول محمد بن عبد القَ، ومن الشعراء من جزع من أصوات الحمائم

  ]الطويل[

مْ    ُس َآ ا َنْف ِسي َفي َرٍة َتَتَنفَّ ْن َزْف ْم َتَتجََّرِعي         َع اِء َآ  َوِمْن ِطيَبِة الَجْرع
ي   َأَراِك إذا ما الُوْرُق ِبالَجْزِع َغرََّدتْ        ِة َتْجَزِع َد الَمَحبَّ ْذآارِِها َعْه  )1(ِت

  ]تقاربالم[

زارِ    وِعي الِغ وَد ُدُم ْت ُعُق  )2( َفَحلَّ

  ]الخفيف[                                                                                       

سَّحابِ      وُن ال ًة ُعي ْت ِرقَّ  )3(َفَبَك

  ]الطويل[

رََّدْت   ٍف َغ ِد ِإْل ى َفْق يِنَعَل  )4( ِبَحِن

  ]الرمل[

  
  
  
ي    ا َتْفَهُمِن ُكو َفم ْد َأْش  )5(َوَلَق

                                                

ِب

  : يقول، إذا ما مر على األيك فيرسل دموعه الغزار هأحبابي ِمدابن اَآل ويذكر الحمام

وى     اُم اِلّل رَّْت َحم ِك َم  َوِباألْي

قَّوجعل ابن زيقول،  وشوقاً وعشقاً على الحمامة التي تغنت وجداًة السحاب باكياًاع :  

داً   ِك َوْج ُة اَألْي ْت َحماَم  َوَتَغنَّ

  : يقول، أنها تبكي على إلفها الذي فقدتهو اً،نواح في غناء الحمائم وندوسابن يرى و

 ي ِفي الدَّْوِح َنْوُح َحماِئمٍ    َوَآْم شاَقنِ 

ووصـف مـن    ،  يِكتُشْ مشاعر الشاعر بدر الدين الب      على غصنٍ  وأججت ورقاء حزينةٌ  

، سبب حـزن صـاحبه     منهما ال يعرف     فالمعاناة مشتركة غير أن كالً    ،  معاناته ومعاناتها خاللها  

  : يقول

ضَُّحى  ي ال وٍف ِف اَء َهُت َننِ  ُربَّ َوْرق ي َف َدَحْت ِف ْجٍو َص  ذاِت َش
اِلحاً   رًا ص ًا َوَدْه َرْت ِإْلف ي    َذَآ ْت َحَزِن ًا َوَهاَج ْت ُحْزن  َفَبَك
ا   ا َأرََّقَه اِئي ُربَّم ي  َفُبك ا َأرََّقِن ا ُربَّم  َوُبكاه
ا    ا َأْفَهُمه ْشُكو َفم ْد َت  َوَلَق

 
  . 10/125، المنهل الصافي، جمال الدين، ابن تغري بردي) 1(

   .2/456، درر العقود الفريدة، تقي الدين، المقريزي) 2(

  . 113، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 3(

  . 73، سنزهة النفوس ومضحك العبو، ابن سودون، اويالبشبغ) 4(

  . 935، تأهيل الغريب، شمس الدين، النواجي) 5(

 155



قَّويرى ابن زوليس العكس ،يقول، مامةة أن غناءه هو الذي أهاج الحاع:  

  ]مخلع البسيط[                                                                      

اِئي   ا ِغن ا اْهَتاَجه  )1(َفإنَّم

  ]البسيط[

اِدقاتٍ   ُوْرُق ص ِت ال  أْو َغنَّ

 قضى وتكسر فبكته الحمامة ورثته بهديلها وصوتها ألنهـا          ي غصن بانٍ  واِجويصف النَّ 

  : يقول، يش بين أوراقهكانت تع

اَن     اٍن آ ْصِن ب ى ُغ ي َعَل َلْهِف
ًا َطف ْن ُْن ُوْرُق ِم ِه ال ْت َعَلْي َضى َفناَح َق
َ

اَ     ِل ُمْنَبِعث ْوَع الَوْص ِة َط ى اَألِحبَّ  ِإَل

ز َ
اَ    ِشيِد ِرث اِء النَّ ْيَن أْثن َسْجُعها َب  )2(َف

  ]الطويل[

  

      يفِْفوتأمل علي بن إبراهيم المعروف بابن الع      أصوات الحمام فرأى أنها للمسرور غناء  

 مـن   فكـلٌّ ،   وراحةٌ نهيدت وللمفتون    وشجو  وللعاشق والمشتاق شوقٌ    وللفاقد ندب  ن نوح محزوولل

  : يقول، هؤالء يفسر صوت الحمام حسب حالته النفسية

َدتْ        اِئِم ِإْذ َغ واِت الَحم ْسروٍر َوَنوْ  َعِجْبُت ألْص اًء ِلَم ُزونِ ِغن ًا ِلَمْح  ح
ٍق   ْجوًا ِلعاِش وٍد َوَش ْدبًا ِلَمْفق ونِ    َوَن َد َمْفُت ْشتاٍق َوَتْنِهي ْوقًا ِلُم  )3(َوَش

  ]طالبسي[

  

ويرى أن الحمـام لـو عـرف        ،   منعه الحمام من النوم     يوماً يُّوِرصنْ الم هابويذكر الشِّ 

  : يقول، معاناته في الحب لما شدا أو وقف على الشجر بين األوراق

ي ي ُذَرى األْوراِق َأرََّقِن اِدٌح ِف ِرُف  َوَص ي َيْع ان َجْفِن ا آ ْدوًا َوم َش
ا ََق األ ال         ا َع ْدِري م اَن َي ْو آ دَا َوَل َش
ا ََق َ)4(

ْو ذاَق م  راِم َل ْوِر الَغ ْن َج ُت ِم ا ُذْق
َ ال

  : يقول، ي أن الحمام ال يعرف الحب وال يؤمن بهيِنماِمالدَّأبو بكر ويرى 

  ]الطويل[
                                                 

 . 51، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

 . 356، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 2(

  . 755/ 2، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، محمد، المكي) 3(

  . 106، شعر الشهاب المنصوري، قرشي، دندراوي )4(
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وَّقُ    َو ُمَط ْد َراَح َوْه َرُه َق ْم َت  )1(َأَل

  ]الكامل[

  

اِفرٌ  ْشِق آ ِك ِبالِع اَم األْي َأنَّ َحم  َآ

ورأت أسماء بنت محمد بن عبد الرحمن السعودي أن الحمام يـدعي الوجـد ويتبـاكى                

  : تقول، تمثيالً

ا   َشْرِقيِّ النَّق واِدي ِب ُة ال شُّجوَن َوِإ َأَحماَم اِآي ال ْزِت ه ْن َعَج
اآ َفه ةٌ    ِت َخِليَّ دًا َوَأْن دَِّعي َوْج اِآي    ال َت َن الُمَتب اِآي ِم َرُف الب  )2(ْد ُيْع

  ]طويلال[

  
  
ْو   ى َش ِسي َعَل ي َوُيْم ْصِبُح ِف ٍق َوُي

َق

ـ   ة يطلب األ  اعقَّفابن ز ،  ومزج الشعراء وصفهم للحمام بالغزل     ن يمان من الهجـران والب

  : يقول، م تأخذه األشواقوهو إذا ما سمع نوح الحما، هل نجٍدوالصد من أ

دٍ           ا ساِآِني َنْج صَّبِّ ي َدُآْم ِلل صَّدِّ     َأَما ِعْن ْيِن َوال راِن َوالَب  َأمانًا ِمَن الِهْج
َوى          ُة النَّ ِه ُغْرَب طَّْت ِب ِدي  أَمانًا ِلَمْن َش ُد َوال ُيْب ى ال ُيعي َبَح ُمْلًق  َفَأْص
َوى ى الّل اُم َعَل اَح الَحم يُم ِإذا َن  َيِه

د ْ َ)3(

وذكـره   الحمامة مسؤولية نواحها الذي سود قلبه        ب محمالً اِحبن الصَّ اويقول بدر الدين    

  : محبوبته

  ]البسيط[

َصاِن    ى األْغ ْوٍق َعَل َوذاُت َط
ُن ْذآ ُت

كْ     مِّي ِلُمْعَتَنِق ي َض ْسِنَك ِف واَم ُح  َق
ا  َنْوحًا َفُقْلتُ مهجتي  َقْد َسوََّدْت      كْ          َلَه  )4( َسَواُد َقْلِبي يا َوْرقاُء ِفي ُعُنِق

  

يقـول أبـو    ،   إلى من يحبون وال يستطيعون الذهاب إليـه         سالمهم وحمل الشعراء الحمام  

  : ءوفاأبي البن االفضل 

  ]السريع[

ْز ِه ِإْن ُج اْمِباللَّ ا َحم ى ي سَّالمْ   َت الِحم َو داُر ال الِمي َفْه ْغ َس  َأْبِل
                                                   

  . 119، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، لسراحنةا) 1(

  . 1/395، درر العقود الفريدة، تقي الدين، المقريزي) 2(

  . 81، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 3(

   .1/88،مطالع البدورالغزولي، بهاء الدين ، ) 4(
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امْ      ٍن َمق لِّ ُرْآ ي ُآ ذًا ِف  )1( ُمتَِّخ

  ]البسيط[

 )2( َوَنْحُن َنْمَدُح ِباألْشعاِر ِفي َوَرقٍ      

  ]الطويل[

ْف ِبَأ اً  َوُط ى ُمْحِرم اِت الِحَم  ْبي

ي يمدح ابـن حجـر   ِجري أحمد بن يوسف السَّابهفالشِّ، ومزج الشعراء مدحهم بالوصف   

العالِنقَسساًجاِني ميقول، ورق الكتابة وورق الشجر  وبينالتي تعني الحمامرق  بين لفظة الو :  

نَ        َقلَّْد اِم ِم واِق الَحم َل َأْط  ْنعاِم َفْضًال َفِصْرنا َوْهَي ِفي َنَسقِ     إ    ال َتنا ِمْث
ي   جاِر ِف ْصَدُح ِباألْش الُوْرُق َت َف

َ َ
م قد  ئلحماي يذكر أن ا   وِميُّفأبو عبد اهللا الفَ    ، وللفخر  لألمثال واتخذ الشعراء الحمام مضرباً   

  : يقول،  وإن لم يكن آباؤه من يعرب وإيادأما هو فشاعر، الخلخال وقد ينطق تسجع وتغنى

ْم           ِريِض َوَل ي الَق ي ِف اَد َنْظِم َلِئْن َج
ْ َتُك

ادُ    ُرٌب َوِإي يِهْم َيْع دوِدَي ِف  ُج
ةٌ         َي َحماَم اُء َوْه ْسَجُع الَوْرق ُق الِخلْ    َفَقْد َت ْد َيْنِط ادُ َوَق َو َجم اُل َوْه  )3(خ

  ]السريع[

  

ويهنئ علي بن إبراهيم الحيقول،  لها من الناعورة سيق  الماء ي الحنفي الحمام وقدِوم :  

دْ    ْشراَك َق اُم ُب ا الَحم ا َأيُّه ّذاِهبِ     ي ّصبا ال ْصِر ال ى َع ْدَت ِإَل  ُع
ا  ضًا َلن ا َبِغي َل الم َت َقِلي َن     ُآْن الَعْيِن ِم ِصْرَت َآ ِبَف  )4(الحاِج

ُ

   : واصفاً روضةً تغني حمائمهايُّوِرصنْ المهاب الشّويقول

  ]الطويل[

واِء داَرْت     َن األْن َوَرْوٌض ِم
ه ُ ُآُؤ

ُسهُ  اُح َتِمي ُه ُوْرٌق َوالرِّي  َوَغنَّْت
سََّمتْ   اِرِه َفَتَب ى َأْزه ا َعَل هُ    َمَرْرن سَّالِم ُرُؤوُس ا ِبال ْت ِإَلْين  )5( َوَأْوَم

  :ومن صوره الجميلة قوله

                                                 
  . 185، شعر أبي الفضل بن أبي الوفاء، إسماعيل، حروب) 1(

  . 92، نظم العقيان، جالل الدين، السيوطي) 2(

  . 5/117، الضوء الالمع، السخاوي، شمس الدين) 3(

  . 5/155 نفسه، )4(

  . 368، كوكب الروضة، السيوطي) 5(
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  ]الرجز[

َزٌة اٍم َهْم لُّ َحم ا ُآ فُ      َآَأنَّم ْصٍن َأِل لِّ ُغ ْن ُآ ا ِم  )1(َيْحِمُله

لريـاض   امن خـالل وصـف  ه الشعراء وصف ، وقد من أنواع الحمام  هو نوع  يُِّرمالقُو

  يعرج على ذكـر    يُّوِرصنْ الم هابفالشِّ،   عن سابقيهم   ال تقل جماالً   ورسموا له صوراً  ،  والحدائق

 المغرد على الـشجرة     يَِّرمفهو يشبه القُ  ،  الرياض والحمائم والقمري واألغصان من خالل المدح      

  : يقول،  يقرأ منهاأوراق الغصون مصحفاًيجعل بالقارئ و

اِرئٌ  ِه ق ِريُّ ِفي ا الُقْم ُصو     َآَأنَّم ْبحًا َوَأْوراُق الُغ  ُفْصَحِن مُ ُص
  ]الرجز[

)2(  
خذ من أوراق الشجر     صورة العاشق الذي ات    يِرم فيرسم للقُ  ءوفاال  أبي بنال  أما أبو الفض  

  : يقول،  بالمشاعر اإلنسانيةيِرميمزج وصفه للقُوهو ، لى محبوبتهرسائل يرسلها إ

َأنَّ بِ  ّصبا  َآ ُه ال بٌّ َل ِريُّ َص اِئُلْه   ِه الُقْم ُصوِن َرس وٌل َوَأْوراُق الُغ  َرُس

  ]الطويل[                                                                                       

)3(  
وهو يتخيـل المغنـي     ،   بالدعوة إلى شرب الخمر    يِرمويمزج الصدر اآلدمي وصفه للقُ    

 عن حب الشاعر وإعجابـه بـصوت        وهذا تعبير ،   في الروضة عند سماع تغريده      حاضراً اًمعبد

  : يقول، يِرمالقُ

رَّدْ     دَّْوِح َوَغ ي ال ِريُّ ِف بََّح الُقْم  َس
ي   ى اْنَثَن َوَة َحتَّ ِقِني الَقْه َأوَّدْ     َفاْس ا َيَت اِن َلمَّ ْصِن الب َل ُغ  )4( ِمْث

  : فقال، ائم ومشاعر وأحاسيس ابن إياست أصوات القماري في الروض عزو هيج

اِري ا الُقم رََّدْت َحْوَله زاِئْم   َوَغ يََّج الَع ماُعها َه  )5( َس

                                                

  ]الرمل[

ْد   ِة َمْعَب ي الرَّْوَض ِسْبنا َأنَّ ِف  َفَح

  ]ع البسيطمخل[

 
  . 1/169، بغية الوعاة، السيوطي) 1(

  . 169/ 1، نفسه )2(

   . 182 شعر أبي الفضل اين أبي الوفاء، إسماعيل،،  حروب)3(

  . 2/91، الكواكب السائرة، ننجم الدي، الغزي) 4(

  . 4/174، 2، قبدائع الزهورمحمد ، ، ابن إياس الحنفي) 5(
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  ]السريع[                                                                               

اَت   ِه َطْوُقه ْن عاِرِض  )1(ْشدو َوِم

َدٌة صاُن ماِئ َرُب َواألْغ دَّْوُح َيْط اِئُرهُ     َوال اُه ط ْرُقُص ِإْذ َغنَّ دِّيُك َي  )2(َوال

ة في وصفه لمسقط رأسه     اعقَّتها أحاسيس ومشاعر ابن ز    وهيجت نغمات الديوك وأصوا   

  : يقول، مدينة الخليل في فلسطين

ا    ِر َبّح ْن َدْي دُّيوِك ِم اُت ال ي    َنَغم ْت َأْطراِب ِل َهيََّج َر الّلْي  )3(آِخ

،  بين ذكر الخمر ووصف الديك الذي بدا مـصفقاً وصـائحاً           باِحبن الصَّ اومزج البدر   

  : يقول

ى  صَّبوِح ُتْجَل أِس ال اَف ِبَك ا   ط مَّ َماح دِّيُك ُث َصفََّق ال  )4( َف

  ]البسيط[

يَن   َع الُمِحبِّ َصاَرُتُه َدْم ي َع  )5َتْحِك

                                                

  :  وشبه صوته بصوت القمريةغنياًبن أيبك معلي ووصف 

ةٌ   ِه ُقْمِريَّ ي ِفي ا ِف  َآَأنَّم

  ةالديك -4

،  روضةً أبرز الديك فيها راقصاً على غناء طيورهـا         جِلدبن م اوصف إبراهيم بن محمد     

  : يقول

  ]البسيط[

  ]الخفيف[

  ]لع البسيطمخ[

قَّواستعار ابن زة للجلنار األحمر لون أعراف الديوك قائالاع :  

دْ   دُّيوِك َوَق أْعراِف ال اُر َآ  َوالُجلّن
 

  . 1/396، خزانة األدب، ابن حجة، الحموي) 1(

  . 2/97، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 2(

  . 113 ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 3(

  . 1/265، لملوككتاب السلوك لمعرفة دول ا، تقي الدين، المقريزي) 4(

  . 113، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 5(
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  راريح الشَّ-5

  ]السريع[

ْرُنِس   ي ُب َل ِف َردُِّد اِإلْنجي  )1(ُي

،  بالراهب الذي يقرأ اإلنجيل ويلبس قلنسوةً على رأسه        رورحا الشُّ يَّيب دارِ ِطابن خَ يصف  

  : يقول

ٌب ْحروُرها راِه ا ُش  َآَأنَّم

 وهو  ،داًجَّسعاً و كَّ خطيباً واألغصان ر   رورح فيجعل الشُّ  عودهاب أحمد بن أبي السُّ    أما الشِّ 

  : يقولويمنحه شيئاً من القداسة،  وِررحيشير هنا إلى جمال صوت الشُّ

  ]الطويل[

ا   ًا ِبه َحى َخِطيب ْحروُرها َأْض َوُش
ْد ََق

 )2(َغَدْت ُرآَّعًا ُقْضٌب َتِميُس َوُسجَّداً      

وي  عجب ابن حجبصوت الشُّ   العسقالني ر فيصفه من خـالل وصـف الروضـة         روِرح 

  : يقول،  من الذهب الذي يحمل مزماراً)3(دويشبهه باألسيو

  ]البسيط[

َدتْ       بُّ   َوَرْوَضٌة َرَقَصْت َأْغصاُنها َوَش ْقَيها الُمِح َولَّى َس ا َوَت  َأْطياُره
َسُبُه   ُد َتْح ْحروُرها الَغري لَّ ُش بُ      َوَظ اُرُه َذَه رًا ِمْزم ْيِودًا زاِم  )4(ُأَس

  ]الطويل[      

ُت     اَلْيِن عاَيْن ي الَح ٌب َفِف َخِطي

حرور مغنياً  ي يصف الشُّ  يِنماِمفأبو بكر الدَّ  ،  روقد يجمع الشعراء أكثر من نوٍع من الطيو       

  :                      يقول، معبدتين يستمع إلى المغني هو في الحالو ،والحمام خطيباً

ا       َوَغنَّى ِبها الشُّْحروُر َلِكْن َحماُمه
َدا َ ْ َ)5(

  :  المغنية، يقوللقينةحرور األسود ويصفه با لون الشُّيوِرصنْم الهابويصف الشِّ

  ]البسيط[
                                                 

 .  479، "برنس " مادة ، القاموس المحيط، ، مجد الدين، الفيروزأبادي"القلنسوة ": البرنس، 168، ديوانه، ابن خطيب داريا) 1(

 . 1/131، عنوان الزمانالبقاعي، برهان الدين، ) 2(

   .7/274، "سود " ينظر ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، مادة الرجل الضارب إلى السواد، : األسيود )3(

  . األبيات غير موجودة في الديوان، 1/144، مطالع البدور، بهاء الدين، الغزولي) 4(

  . 77، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 5(
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داِنها     ى ِعي اِش َعَل وُد الّري ُس
ْض )1(الُخ

ُسها  حاريٌر َمالِب اٌن َش ْت ِقي  َغنَّ

  :  قائالًروِرح بغناء الشُّ وشعرهي ووصف أدبه محمد بن شاذيُّوِرصنْ المهابومدح الشِّ

  ]الخفيف[

ورِ      وِم َوالَمْنث اِض الَمْنظ ي ِري  )2(ِف

وإنما اتخذ الشعراء من لون ريشه الجميل صورةً        ،  لم أعثر على وصٍف مباشٍر للطاووس     

  : ي في وصف بلدٍةيوِطلوصف أشياء أخرى كقول السُّ

اُووُس   ِشِه الطَّ َة ِري ساُه ُحلَّ  )3(َوَآ

 في وصف روضٍة ملونٍة جميلٍة كأن ألوانها مستعارةٌ         ءوفاال  أبي بناأو قول أبي الفضل     

  : من أذناب الطواويس، يقول

واِويِس   اِب الطَّ َدنَّراٍت َآَأْذن  )4(ُم

  رياف العص-7

ا       ْم        يا ُحْسَنها َرْوَضٌة ِفي ِمْثِل َبْهَجِته ْصفوُر َل ُر َوالُع ْصَدِح الّطْي ْم َت َل

َت  شُّْحروِرَأْن ِة ال اٍد ِبَنْغَم  ش

  ُسيِواو الطَّ-6

  ]الكامل[

ا  ُة َطْوَقه ُه الَحماَم ٌد َأعاَرْت  َبَل

  ]البسيط[

الً        ِفي َرْوَضٍة َنَشَرْت ِمْن ِحْلِيها ُحَل

  

  : يقول،  العصفور خالل وصفه للرياضيُّوِرصنْ المهابذكر الشِّ

  ]البسيط[

)5(َط

  )الهزار(  )6( دلاالعن -8
                                                 

  . 387، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 1(

  . 72، يشعر الشهاب المنصور عباس، قرشي، دندراوي) 2(

  . 344، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 3(

  . 166، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 4(

  . 387، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 5(

  . 11/479، "عندل " مادة  ،لسان العرب، جمال الدين، ابن منظور: ينظر،  الصوتصغير جميلطائر : العندليب) 6(
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ة يصف العندليب علـى     اعقَّفابن ز ،   جميلةً  الشعراء العندليب ورسموا له صورا     وصف

ـ      ،  األغصان وقد شدا بصوته الجميل فصبا الشاعر لصوته        فكأنه يتلو ويقرأ زبور الحب مصراًب 

  : يقول، لشاعر على فراق من يحبا

  ]البسيط[

  
وى        ْن َأْه ْيِن َم ى َب ْبرًا َعَل َص

ِردٍ    صاِن ُمْنَف ى األْغ دِليٍب َعَل هِ    َوَعْن ُبو ِلَنْغَمِت َحرًا أْص َدا َس  ِإذا َش
اً َيْتلو َزُبوَر الَهوى َطرْ    ِشُدِني ب   َوُيْن

ه َت َْف َ)1(

ي طربه لسماع ترنم الهزار على الغصن قائالِمووصف صدر الدين بن اآلد :  

  ]المتقارب[

اْر   وٍد َوط ْمِعي ِبُع َأْطَرَب َس  )2( َف

َص       ى َأْرَق ُر َحتَّ فََّق النَّْه َوَص

زارْ   صوِن الَه ْوَق الُغ َرنََّم َف  َت

 ال تخلـو مـن       يرسم صـورةً   يوِرصنْ الم هابفالشِّ،  واقترن ذكر الهزار بذكر الرياض    

صوت النسيم  ناء الهزار الذي يغني على تشبيب       الحركة عندما يعبر عن فرحه من خالل ذكر غ        

  : وتصفيق النهر وإرقاص الشجر، يقول

  ]البسيط[

ْسَمِتها       ْشِبيِب َن  َغّنى الَهزاُر َعَلى َت
شَّ َاال َ)3(

 عندما جعل الطرب عنوانه والهزارات       احتفاليةً ا للروض صورةً  يَّ دارِ طيب خَ ورسم ابن 

  يقول،  على البانمتغنيةً

اً    ا َطَرب ي َدْوِحه ْت ِف ا َرَفَع زاراتُ         َآَأّنم اِن الَه  )4( َلمَّا َتَغنَّْت َعَلى الب

َرفٍ   ي َش زٍّ َوِف ي ِع ِه ِف ُه ُيْبِقي الطُّوِر َفاللَّ اِس ِب روِر النَّ ْن ُش ُذُه ِم  ُأِعي

  ]البسيط[      

  :يقول، ل شعر المدحرور من خالحوذكر ابن إياس الهزار والشُّ

  ]البسيط[

  
                                                   

   .145، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . 8/201، المنهل الصافي، جمال الدين، ابن تغري بردي) 2(

  . 387، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 3(

 . 109، ديوانه، ابن خطيب داريا) 4(
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َدهُ        ي َرْوٍض َوناَش ْوَل     ما َغرََّد الطَّْيُر ِف زاٌر َح صوِن َه ى الُغ َعَل
ُ ْ )1(َش

  انالغرب -9

  ]الرجز[

  

 وأسباب التشاؤم   ، ملؤها التشاؤم والبغض   رةًنظر العرب منذ قديم الزمان إلى الغراب نظ       

وعبر ابن  ،  اب األسود وصوته كان السبب      ولعل لون الغر   كثيرةٌ والنفس اإلنسانية مفطورةٌ عليه،    

  : يقول، رقة أحبابهعن ذلك عندما نسب إلى صوت الغراب فة جَِّح

ى َد الُمْلَتَق راِب َبْع ِة الُغ ْن َزْعَق ْصراً  ِم ُت ِم اِبي فاَرْق ا َأْحب   َوِبه
اِئراً    ْرُت ح ِل ِص ِق الرَّْم ي َطري راِب   َوِف ِة الُغ ْن َزْعَق ًا ِم  )2(ُمَرّوع

  ]مخلع البسيط[

رابِ    الَبْيِن َوالُغ َف ِب  )3(َفَكْي

  ]الطويل[

ا الغِ    ْت ِبه ي   َوناَح وُم ِف اُن َوالُب ْرب
ْ َ

  : يقول،  الغرابا زادهالتيعن مصيبته  ويقول معبراً

اِني   ا َآف ْيِن م ي الَب اَن ِف  َوآ

  :يقول، أصوات الغربان والبوممبرزاً ي المعاهد التي درست وِنتُي بدر الدين الزَّووصف

ا   ُد ُآلُّه َك الَمعاِه ْت ِتْل ْد َدَرَس  َوَق
ُآ )4(ال

 وقلمـا  ،لمـصائب والبعـد والخـراب   رمزاً ل من صوت الغراب فالشعراء اتخذوا دائماً 

   .  الناحية السلبية في الحياة عني شعرهم للتعبيرا تناولوه فألجل الوصف وإنمه وصفو

  قَّويصف ابن زوهو الغراب   ، قفراء ال يعيش فيها إال الغراب األبقع       ة نزوله في أرضٍ   اع 

الذي فيه بياضمجزوء الرجز[                     : يقول،  عند العرب وهو نذير شؤٍم وسواد[  

ْن فُِ  َبْحُت ِم عِ     راِقِهْمَأْص ٍع َبْلَق َل َرْب  َنِزي
هِ   ْيَس ِب ٍق َل عِ     ُمْخَلْوَل راِب األْبَق َوى الُغ  )5(ِس

                                                 
  . 4/279، 2ق ، بدائع الزهور، محمد ، ابن إياس الحنفي)1(

  .  األبيات غير موجودة في الديوان. 394، ثمرات األوراق، ابن حجة، مويالح) 2(

  . غير موجودة في الديوانبيتال، 351، نفسه) 3(

  . 5/58، 2ق، بدائع الزهورمحمد ، ، ابن إياس الحنفي) 4(

  . 43، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 5(
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،  عن فقد إلفه وهو ينذره بـالبين       ي فيرى في صوت الغراب تعبيراً     ِلِصوين الم  الد زُّأما عِ 

  : يقول

  ]البسيط[

ا دَّاِر ُيْخِبُرن ِد ال ًا ِبُبْع ا ُغراب مْ    َوي َك َآ ْدَت ِإْلَف اَفَق الَبْيِن َتْنِعين  )1( ِب

 تيمورلنـك    مـن  لما تعرضت للغزو   هـ 803دمشق عام   نكبة أهل   ي عن   وِلزوعبر الغَ 

  :يقول،  خالل إبراز صوت الغربان منالذي قتل أهلها وسامهم سوء العذاب

  ]الكامل[

انِ     َق الِغْرب ِمْعَن َنواِع ا َس  )2(لّم

  ]الكامل[      

اِب   رُِّق األْحب راَب ُمَف  )3(أّن الُغ

  ر والصق -1

  

ا       ْن قاماِته  َسَقَطْت ُغُصوُن الباِن ِم

  من الشعراء الذين رأوا في الغـراب نـذير شـؤمٍ      مغايراً ا موقفاً يَّ دارِ يبِطخذ ابن خَ  وات

يقول،  لألحبابقاًومفر:  

 َعَجبًا ِلَمْن َزَعُموا النَّْقَص ُعقوُلُهمْ    

  الطيور غير األليفة: ثانيًا

 وإنما وجدت لغـزاً   ،  ي وصف جوارح الطير كالصقر والنسر      ف مباشرٍة عاٍرلم أظفر بأش  

   صـفر  "شهٍرإذا صحف كان اسم       عن اسمٍ   فيه يسأل،  ي في صقر  يِسِبلْإلسماعيل بن إبراهيم الب"، 

  : يقول، وإذا عكس دل على عمل له عالقة بالطرب وهو الرقص

  ]مجزوء الرجز[      

حَّْفَتُه ٌم ِإذا َص ا اْس و م اً َيك ْهرًا ُمْعَرب  ُن َش
ْكَلُه   ْسَت َش اً     َوِإْن َعَك ًال ُمْطِرب ِصيُر ِفْع  )4(َي

                                                

  : ا مادحاًيَّ داِريبِطلمدح كقول ابن خَل اتخذ الشعراء من الصقر أحياناً موضوعاًو

 
  . 911، تأهيل الغريب، شمس الدين، النواجي) 1(

  . 2/619، مطالع البدور، بهاء الدين، الغزولي) 2(

  . 86، ديوانه، ابن خطيب داريا) 3(

  . 1/412، درر العقود، تقي الدين، المقريزي) 4(
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  ]الكامل[

ْصِييَدا    َتَعلَُّم التَّ صَّْقِر ال َت  )1(َآال

  وكقول ابن حِرج الع الِنقَسم في ممدوحه الذي يتضاءل النـاس أمامـه كالبغـاث أمـا            ي 

  : يقول، الصقر

ْضَرِتهِ  ْدرًا ِبَح أْآَبِرِهْم َق ِدي ِب َن        َعْه ْقٍر ِم َدى َص اِث َل َل الُبغ ِمْث
َ

اً    َك حاِآم َدْتَك ُأمُّ ا َوَل  َفَكأنَّم

  ]البسيط[

ّغ )2(ال

  نابَقالُع -2

قَّواستعار ابن زاعيقول،  على سرعتهقاب للداللةة للخيل صورة الع :  

  ]الكامل[

اِب   ْتِن ُعق ْوَق َم َشبََّث َف ًا َت  )3( لْيث

  : يِومة الحجَّواتخذ الشعراء هذه الطيور لضرب األمثال كقول ابن ِح

ى ال    َو  َوَرَع شَّْهَد َوْه ذُّباُب ال
ُ

َوَغى        ي ال َضمَِّر ِف  َوَتخاُلُه َفْوَق الُم

  ْروُسالنَّ-3

  ]الكامل[

ال     َف الَف ّوٍة ِجَي ُسوُر ِبُق ِت الّن  َرَع
ف )4(َض

  : لى قوة النسر من خالل المدحً  عدلالًمأيضاً  هقولو

ةً         َك ِخيَف اُنُهْم ِمْن ْم ِغرب ا   َو   َوطاَرْت ِبِه ْدَرٌة ِبِلق راٍب ُق ْل ِلُغ ْسِرَه  )5( الّن

  البحرية المخلوقات: خامسا

                                                

  ]الطويل[

  الحيتان  -1
 

  . 69، ديوانه، ابن خطيب داريا) 1(

 . 214، ديوانه، ابن حجر، العسقالني) 2(

  . 146، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 3(

  .، البيت غير موجود في ديوانه 136، قثمرات األورا، ابن حجة، الحموي) 4(

  . 76، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 5(
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 ،ي البحر والطل يسقط عليـه     ِفنَحمد بن إبراهيم الح   وصف الشاعر أبو الحسن علي بن م      

  : يقول،  و المطر غباراًحرباً فتخيل الحيتان هيجت في داخله

  ]السريع[

َبسَ     ْد َأْل لِّ َوق ى الّط ْر ِإَل ْع دِ   ال اْنُظ اِبغًا َم عارًا س َر ِش اْرَبْح  ث
ُه غُ      لُّ ِمْن ذا الّط ًا َوَه اْرَحْرب  )1(ب

   األسماك-2

ّسَمكْ    َك ال ا ِمْن اَء َلن  )2(ج

  ]الطويل[

وٌع   اٍق ُطل وٌم ِبآف ُلُنج  )3(  َأواِف

في صياٍد وقع فريسةً للتمساحياِلقال أحمد بن محمد ويعرف بابن الو  :  

  
تْ   ُه َهيََّج ا ِحيتاُن  َآأنَّم

  : ي فيمن أهدى له السمك يمدحهِوم الحةَجَّقال ابن ِح

  ]مجزوء الرجز[

ِذي   نَّْجُم اّل ا ال ا َأيُّه ْك   ي َسْعِدِه داَر الَفَل  ِب
ا رًا َلم ْن َبْح ْم َتُك ْو َل  َل

وذكر ابن سوديقول،  أسماكه بالنجوم النيل واصفاًون :  

َك األ اَوَأْطراُف ا َآَأّنه ماُك ِفيه  ْس

  حياِسمالتَّ  -3

  ]الطويل[

ساُح    ِر ِتْم ي الَبْح ي ِف وَن ِل َيقول
آا

ادَ     ْد آ َصّياٍد َوَق اَد ِل َداأص  ُه َآْي
ِرهِ    ُة ُعْم ذا ِنهاَي ْم َه ُت َلُه ْيَدا         َفُقْل ُه َص اَن َل  )4(َوَلْو َراَح َبْيروَت َلك

األشعار التـي  وهكذا يكون هذا الفصل قد تم بما وجدته من أشعاٍر في وصف الحيوان، ف         

ئيـاً  ، ولعل القارئ يالحظ أن الكثير من صور وصف الحيوان قد غابـت نها             وجدتها كانت قليلة  

دون أدنى ذكر لها، كما أن الشعراء وصفوا معظم الحيوانات دون التعمق والتطرق إلـى أدنـى                 
                                                 

  . 2/786، وجيز الكالم، شمس الدين، السخاوي) 1(

  .  األبيات غير موجودة في الديوان. 2/222، مستوفى الدواوين، محمد، األزهري) 2(

  . 189، ديوانه، ابن سودون، البشبغاوي) 3(

 . 2/216، الضوء الالمع، السخاوي) 4(
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، ألنهـا   التفاصيل، ويمكن القول إن الشعراء ركزوا على موضوع الطيور أكثـر مـن غيرهـا              

    .ارتبطت بالرياض التي عايشوها وأكثروا من وصفها 
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#+  
ة  ة الفني :الدراس

شعرية ة ال اللغ

ل وباألس

ة سنات البديعي المح

صيدة ة الق بني

يقا الموس

  

  

شعرية  صورة ال ال
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  اللغة الشعرية: أوال

 فـي   اتسمت ألفاظ شعراء العصر المملوكي الثاني بالوضوح واليسر والسهولة والرقـة          

ـ   بعض فجاءت،  اء في لغتهم  حاول الشعراء فيها تقليد القدم    التي   األشعار باستثناء،  أغلبها ا  ألفاظه

 للقارئ مثل مقدمات المديح النبوي والحديث عن الرحلة ووصـف الناقـة وذكـر                غريبةً صعبةً

القارئ فيها ال يحتاج للرجوع إلى       وجاء البعض اآلخر متخففًا من الصعوبة والغرابة، و        ،األطالل

فالشاعر أحمد بن محمد بن يوسف المعروف بالشهاب المنـوفي          ،  معاجم اللغة لتفسير المفردات   

  : يقول،  سلٍس سهٍل بأسلوٍب نبويٍحياألطالل في مقدمة مديصف 

َوى   اِري َأْق ْرِك َأْزي ى َت ْسُت َعَل  َوَل
ا  الِت ِبَوْبِله وُل الُمْرَس ُه ُهُم  َمَحْت

و  اَل ُوُق اِئلٌ َفط ّدْمُع س ِه َوال ْدَوا ِفي ِفي ي َع ُه ِل َتِطْع َعْن ْم َأْس َأِئُلُه َل  ُأْس
ي     ى ِف راَن األَس َرَم ِني َفأْض

  ]الطويل[

َوى         ْل َأْق ِة َب    َعَفا َرْسُم َرْبِع العاِمِرّي
َوا           ا اَألْن ْن َتراُآِمه ِه ِم  َوجاَءْت َعَلْي
  

شاَشت
ِدها       ْن َبْع ِد ِم اِر الُبْع ْرُت ِبن َوِص

َ )1(ُأْآ

 الشعراء أللفاظ القدماء التـي      واستخدام،  اظلففالقارئ لهذه األبيات يلحظ السهولة في األ      

  ."طال" و" محا"و" أقوى"و " عفا" مع المعنى في قول الشاعر كةًب ومنساءت سلسةًج

 امتازت بالرشاقة والسالسة والسهولة والوضـوح        طلليةٌ س مقدمةٌ كاِنبن م اين   الد ِرخْولفَ

ويرجع ذلك ربما إلى ابتعاد الشعراء عـن بيئـة          ،  وغياب الغريب والغامض فيها   ،  في مفرداتها 

،  من وحي حياتهم الحضارية     بألفاظٍ ليب السابقين ومحاولتهم تقليد أسا  ،   وقسوتها الصحراء وحياتها 

  : يقول

  ]المتقارب[

  
  

لْ     ّشاِمخاِت الَبَل وَز ال  )2( ِإذا َأْع

                                                

لْ   ي الّطَل ّيُم داِع اَب الُمَت ُه َأَج اَل َل لْ : َوق اَدى َأَج ْت َفن  ُم
تْ    ارًا َخَب ّيَج ن اِني َفَه َدَمْل َدَع را َواْن ًا َب دََّد ُجْرح  َوَج

الَل    ُه َأْط َقى اللَّ ىَس لْ    َذاَك الِحَم ّل َط ْن ُآ ِدِب ِم َسْيِف الُهَوْي  ِب
ا ِل الَحي ا ِبَوْب ا ُرباه  َوَحّي
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هم الطَّلَِليَّـة وفـي     ألفاظ القدماء ومعانيهم في مقدمات      في بعض األحيان   استخدم الشعراء و

ي يبـدأ قـصيدته بـذكر األمـاكن         واِجدين النَّ فالشاعر شمس ال  ،  مقدمات الرحلة النبوية خاصةً   

ثم ينتقل إلى وصف النياق التي تقطع الفالة ولكنها تجد السير على الرغم من التعـب                ،  الحجازية

  :  التـي وردت فـي القـصيدة        القديمة ومن األلفاظ ،  إذا ما غناها الحادي شوقا إلى البيت العتيق       

" المهامـة "و" القعقـاع "و" الةالف"و" القتب"و" مأزمينوال "" قالئص"و" لعلع"و" العقيق" و" المحصب"

  واضـحةً   وعلى الرغم من استخدام هذه األلفاظ إال أن لغة القصيدة جـاءت سـهلةً              ،"الهوادج"و

  : يقول، ومفهومة

  ]الكامل[

  

ُلعُ  ِه األْض ّد ِفي اُد ُتَع ٌب َتك  َقَت
ا    ّشِديِد َوُآّلم ّسْيِر ال َن ال ْت ِم ْسِرعُ     َوَوَن َة ُت اِدي ِبَطْيَب ا الح ى َله  َغّن

اِع ال يَقْت ِبَقْعق اْنَبَرْتِس ِه َف عُ  َمهاِم ّسياِق ُتَقْعَق ي ال ا ِف ّروُح ِمْنه  َوال
ى  رِّ اُألل فاِئَن الَب ّن َس ْقيًا َلُه عُ    ُس واِدُج ُتقِل ِري َوالَه الرِّيِح َتْج  ِب
ةٍ  ِة قاَع ْت ِبُلّج واِبٌح َغِرَق ْذَرعُ    َوَس ُشّق َوَت ديها َت َدْت ِبأْي  )1(َفَغ

حتـى  ،  أللفاظ الصعبة من باب المجاراة أللفاظ القـدماء        ل  أحياناً جاء استخدام الشعراء  و

في وصـف الناقـة     القديمة  ي يختار األلفاظ    اِجوفالشاعر النَّ ،  تناسب جو الصحراء الذي يصفونه    

فهـذه  ،  إلضفاء الصفات الجيدة على ناقته    ،  )2("الشدة والصالبة والقوة والجرأة   " والتي تدل على    

ـ جو" فهو يـستخدم مفـردات    ،   القاسية  هذه البيئة   على الناقة قوية البنية صابرةٌ    ـ لْع"و "اءنَ " وٍمكُ

كمـا  ،  وغيرها من األلفاظ التي تمنح الناقة الصورة الحـسنة واإليجابيـة          " ٍسدنْرع"و" ٍةلَدرمشَ"و

  : يقول، والقوةتتصف ألفاظه بالجزالة والفصاحة 

هِ    اُق ِب ّر الِعت ْت الُغ ُق النُُّجبُ       ِقْد َواٍد َتَبّرَآ  مًا َوال َغْرَو َفْهَي األْنُي
َمْرَدَلةٍ     وٍم َش اَء ُعْلك ّل َوْجن ْن ُآ بُ    ِم ا َجَن ا ِبه ريٍس م َدٍس َعْنَت  َعَرْن

                                                

عُ    ُق َوَلْعَل ّصُب َوالَعِقي ْوال الُمَح وا    َل داَة َوَلْعَلُع يَس الُح ِت الِع ا َغنَّ  م
َرْت  ا َس ْصَولم ْأَزَمْيِن َقالِئ عُ      ِللَم الَة َوَتْقَط ِديها الَف ِوي ِبَأْي  َتْط

ا َل َفَحّثه ا الّرِحي ّد ِبه ْت َوَج    َظَلَع
  
  
  

  ]البسيط[
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َسةٍ  وٍس ِعجّن اَء ِعْلُط َساَء َغْلب بُ   َعي ْدُوها َخَب يٍس َع ّديٍس َعْلَطِب  ِع
 )1( َوْهَي ِمْثُل الماِء َتْنَسِكبُ    َأْمواُجُه  

  ]الطويل[

لُ   َتُهنَّ َحواِم ا َحّمْل راٌم ِلم  ِآ
َسبٍ          اِع َسْب َن الق ّج ِم اِحلُ    َسواِبُح ِفي ُل ِه س رى ِفي ا ُي راٍر م ِد َق  )2(َبِعي

 "مثـل  ، بحثوا عن األلفاظ التي تبين شدة سواده وظلمته، وإذا أراد الشعراء وصف الليل   

ِجنْالزاَأل" و "ِسِدنِْحال"و" يدو" ِمه"الشَّ"و" ِميِهالباللَّ"و" ِرعاللَّ ِةلَي فَاكْ" و "الِءيرَّهلَواداللَّ"و" مَّهر الكـافِ  ِلي" 

  :  سواد الليل وبعد صبحه واصفاًيِوم الحةَجَّيقول ابن ِح، )3("ىجالدُّ"و" ُلي اللَّسعسع"و

اَت وَ  صُّْبُح م َنّفسْ َوال ا َت  م

  
ا   وُل ِبه اٍف َوالُحم َر َفي وُب َبْح  َتُج

لفاظ التـي تـدلل علـى       ن قطع النياق للصحراء بحث عن األ      ي ع اِجووإذا ما تحدث النَّ   

ـ س"و"  القاِع "و"  لجٍة  ":صعوبة الرحلة وقساوة الصحراء وبعدها وطولها مثل       بو" ٍبس"ـ الب ِدع "

  : يقول

سُّ   َن ال ّل ِم ا َتِم اٌق م اٌق ِعت    َرىِني

  ]مجزوء الكامل[

ْسَعسْ   ّي َع دَُّجى َوَعَل اَش ال    َع
ِه   ُم َطْرِف ُل َأْدَه ّرسْ    َوالّلْي ْد َتَف ْوِمي َق ْلِب َن ي َس  )4(ِف

  قَّأما ابن زطالما اسـتخدمها     وهي لفظةٌ  ة فقد عبر عن سواد الليل بوصفه بأنه زنجيٌّ        اع 

  : القدماء

ْشِبُه راِهب   صُّْبُح ُي ِةَوال ي َبْيَع  )5(ًا ِف

  :  الليل بالشعر الطويل األسوديوِرصنْ المهابويشبه الشِّ

                                                

  ]الكامل[

الزِّْنِجيِّ ُع ُل َآ ىَفاللَّْي ًا َأَت  ْريان
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  ]البسيط[

هُ     اَل فاِحُم ْعٌر ط ُل َش ا اللَّْي ّسَحر           َآأّنم ُة ال اُه َجْبَه ْن ُدج  )1(َتَبلََّجْت َع

ا َلْي  ى ي َب َواَف كْ   ُل ِإنَّ الَحِبي ِم َخْيِل راَع ُدْه ُت ِإْس  َوِخْف
ي صَّباَح ِإنِّ شِّ ال ْل َوَغ كْ    َفُط َت َذْيِل ُل َتْح ا َلْي ُت ي  )2(َدَخْل

هُ  يُم َفِخْلُت ُل الَبِه اَوَل اللَّْي َسواِد َحظِِّ   َوَتط َسمَّرًاِل النُُّجوِم ُم  )3(ي ِب

قِ      َن الَعَل َساَنُه ِم وََّر ِإْن  )4( َص

ولم تكن هذه   ،  وهكذا فالشعراء استخدموا األلفاظ التي تصور موصوفاتهم وتخدم معانيهم        

ل على أنهم قد استفادوا مـن       وهذا يد ،  تمدوها من المعجم الشعري القديم     وإنما اس  المفردات جديدةً 

   . مفردات السابقين وتراثهم

  ]لطويلا[

مِ       َد َأْدَه َقرًا َبْع ا َأْش ُب ِفيه  )5(َوَأْرَآ

                                                

  :  لليل لون الحصان األدهمباِحبن الصَّاويستعير بدر الدين 

  ]مخلع البسيط[

  

  : ياِجوويقول النَّ

  ]الكامل[

قَّويقول ابن زةاع :  

  ]المنسرح[

نْ   الِم ِلَم ِدِس الظَّ ي ِحْن ْسُجُد ِف  َي

واختار الشعراء لخيولهم أيضا األلفاظ الدالة على اللون وعلى الـصفات الجيـدة مثـل               

  صـورةٍ  ها فـي  برازاأللفاظ التي أرادوا من خاللها إ     وغيرها من   " المضمر"و" األشقر"و" األدهم"

  : يِرهزيقول محمد اَأل،  وجيدةجميلٍة

ِسفًا َد ُمْع ُع الِبي ي َأْقَط اِري َوَلْيِل  َنه
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فهو يستعين على قطع هذه الصحراء الموحشة بالخيول الشقراء والدهماء حتى توصـله             

ر جمالها  لوصف غرة فرسه وإظها   " الفجر"و" النور" لفظة   عر ز يبِطواستخدم ابن خَ  ،  إلى مبتغاه 

  : يقول، ووضوحها

  ]السريع[

رَّةٌ    ِه ُغ ي َوْجِه َقٌر ِف رُ    َوَأْش ا َفْج ي ُنوِره ا ِف    َآَأنَّه
ي َأَرى    ِق ألنِّ َرُة اُألْف ْل َزْه رُ       َب َع الَفْج ْد َطَل ا َق ْن َفْوِقه  )1(ِم

َوَغى        ي ال َضّمِر ِف ابِ     َوَتخاُلُه َفْوَق الُم ْتِن ُعق ْوَق َم َشبََّث َف ًا َت  )2(َلْيث

كما أن تشبيهه بالعقاب يزيد هذه الصفة       ،  أدعى للسرعة فصفة الضمور في رأي الشاعر      

  .في ذهن المتلقي

  ]الطويل[

ال      ُه َنْع اَر َل ِق ص الَل اُألْف  )3(ألّن ِه

  ]الطويل[

  
                                                

  : ةاعقَّكقول ابن ز" النجم"و " العقاب"و" رمالمض" ولبيان سرعة الخيل استخدموا ألفاظ 

  ]الكامل[

ـ  على صفة السرعة في فرسه من خالل اسـتعارة           َلدلَّة ف جَّأما ابن حِ   الـشهاب  ورة  ص

  :وإسقاطها على الفرس قائال

اِرٍد ِر م ي َإْث الّنْجِم ِف َرٌس َآ ُه َف  َل

فـإذا  ،  وصفهم للطيور فقد اختلفت ألفاظهم تبعا الختالف نفسية الشاعر ومشاعره         في  ما  أ

  مستبشراً الحزن على الطيور، وإذا ما كان فرحاً       أسقط األلفاظ الدالة على      ما كان الشاعر حزيناً   

علي بن محمد بـن إبـراهيم الجعفـري         فالشاعر  ،  استخدم المفردات الدالة على السرور والفرح     

" نـدباً "و " نوحـاً " في وصف أصوات الحمائم التي يتخيلها         والمعاناة يغلب ألفاظ الحزن   النابلسي

  :يقول،  في نفس الشاعرب الحزنوهذا يعزر جان" تنهيداً" و"شوقاً"و" شجواً"و

َدتْ        اِئِم ِإْذ َغ واِت الَحم زونِ    َعِجْبُت ألْص ًا ِلَمْح ْسروِر َوَنْوح اًء ِلَم  ِغن
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ونِ    َد َمْفُت ْشتاٍق َوَتْنِهي ْوقًا ِلُم  )1(َوَش

  ]الخفيف[

  

وٍد ْدبًا ِلَمْفق ٍقَوَن ْجوًا ِلعاِش   َوَش

و " الغناء"اسيسهم الفرحة المسرورة مثل     واستخدموا في المقابل األلفاظ التي تعبر عن أح       

  : ةاعقَّابن زيقول ، "الشدو" و" الترتيل"و" التسبيح"و" التغريد"

داً   ِك َوْج ُة اَألْي ْت َحماَم سَّحاِب َوَتَغّن وُن ال ًة ُعُي ْت ِرقَّ  َفَبَك
ا      ُل ِفيه ُر َوالَبالِب رََّد الطَّْي ابِ    َغ روُم َواألْعن الِل الُك ي ِظ  )2(ِف

  ]الرجز[

ُصوِن    ْبحًا َوَأْوراُق الُغ ُص
ٌ

نْويستعير المالحمام لصوتيُّوِرص يقول،  صفة ترتيل القرآن القمري:  

اِرئٌ  ِه ق ِريُّ ِفي ا الُقْم  َآأنَّم
َف ْ ُ)3(

  : يقول، ويمزج الشاعر نفسه بين صوت القيان وصوت الحمائم

  ]الخفيف[

َدْت وُ  ْت ِقيانَوَش ا َفكاَن صَّواِب   ًاْرُقه ا ِبال ْن َلْحِنه اٍت ِم  )4( َآِتي

  : يقول،  لفظ التسبيح والغناءيِرمويجمع صدر الدين اآلدمي للقُ

ّردْ         رَّْوِض َوَغ ي ال ِريُّ ِف دْ    َسّبَح الُقْم ِة َمْعَب ي الرَّْوَض ِسْبنا َأنَّ ِف  )5( َفَح

ِسي        ا ُمْؤِن صَّْهباَء ي ْرِجسِ  هاِت اْسِقِني ال َوْرِد َوالنَّ ُر ال اَح َزْه ْد ف  َق
                                                

  ]الرمل[

ن الواقع الحضاري الذي يعيـشونه      واستخدم الشعراء األلفاظ الحضارية التي استمدوها م      

ا مـن   يَّ دارِ يبِط عن اإلغراب كقول ابن خَ      بعيدةً  رقيقةً وجاءت ألفاظهم عذبةً  ،  في مدنهم وبلداتهم  

  : قصيدة في وصف الطبيعة

  ]السريع[

  
 

  . 2/755، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، محمد بن عبداهللا، المكي) 1(

  . 113، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة )2(

  . 1/169، بغية الوعاة، جالل الدين، السيوطي) 3(

  . 385، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 4(

  . 8/201، المنهل الصافي، جمال الدين، ابن تغري بردي) 5(
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ْد را ُت َق َوىَوالَوْق ِسي    َق َوَرقَّ الَه اُن الُم ِل الزَّم اَد ِبالَوْص  َوج
َبسِ    َن الَمْل ي زاٍه ِم ِه ِف  َتِتي

دْ   ٌد َوَق جاُر ِغي ا األْش سِ    َآَأنَّم َن األْطَل ًا ِم ْسَن َأْثواب  َلِب
ٌب ْحروُرها راِه ا ُش  َآَأنَّم
ٌق ْفَرُتها عاِش ا ُص ِسي  َآَأنَّم ضََّنى  ُمْكَت أْثواِب ال بٌّ ِب  َص
ذي  دُّ ال اِن َق ْصَن الب َأنَّ ُغ سُّْنُدِس َآ ِه ال ي َأثَْواِب واُه ِف  َأْه

دسِ    ي القن اِهُر ِف ُه الب  )1(َجِبيُن

  ]البسيط[

  
ْد َواف ّرْوُض َق اِرِهى َوال    ِبَأْزه

  
ي    َل ِف ِردُِّد اإلْنِجي ْرُنِسَي   ُب
  
  

دَُّجى  َت ال تَّمِّ َتْح ْدَر ال َأنَّ َب  َآ

ويمكـن القـول إن     ،   في أغلب أشعار الطبيعة التي قالوها      ةًوجاءت ألفاظ الشعراء رقيق   

، مذهب السهولة قد ساد الحياة األدبية الشعرية ،ويمكن مالحظة ذلك من خالل قراءة أشـعارهم              

قَّمن أمثلة ذلك قول ابن زةاع :  

ْشريِن  ْهِر ِت ي َش   يا َساَدًة َهَجروا ِف
رونِ   الِل َحْب ْن أْط ِة ِم اُر األِحبَّ  ن

ْسمينِ    َوَنْسَمٌة ِمْن ُرَبى ذاَك الَمقاِم َسَرتْ      ْوِب َي ي َث َحرًا ِف ًة َس  َمْلفوَف
ى   ا َفَبَك ا ُمْزُنه ٌة َأِلَفْته ا شَ        َوَدْوَح انونِ  َخْوَف الِفراِق َعَلْيه  ْهُر آ

 ْشريِنيِإْن ِبْعُتموِني ِرجاُل الُحبِّ تَ      
تْ       سَّْفِح ِإْذ َلَمَع ا ِبال    َلْم َأْنَس َمْجَمَعن

  

)2(  
ـ  سهلٍة الطبيعة بألفاظٍ  واصفاً يُّوِرصنْم ال هابويقول الشِّ  زج  تفيض بالرقة والسالسة وتمت

  : عن ذلك إال قراءة قصيدة الشاعروال يعبر  بمفردات الحضارة،

  ]الخفيف[

سَّحابِ       اِء ال    َضِحَك الّرْوُض ِمْن ُبك
  
  
  
  

                                                

 َوَتواَرْت َشْمُس الّضَحى ِبالِحجابِ    
كاَرى  َوَت صوِن ُس ُف الُغ ْت ِهي شَّرابِ  َثنَّ ْأَس ال اُم َآ ْذ َأداَر الَغم  ُم

اً  ْت ِقيان ا َفكاَن َدْت وُُْرُقه صَّوابِ    َوَش ا ِبال ْن َلْحِنه اٍت ِم  َآِتي
اَآى   ديِر َفَح ي الَغ اُء ِف َرى الم رابِ  َوَج ِر ِق ًا ِبَغْي اِرمًا ُمْرَهف  ص

ُصوُن ِرما  َوُه الُغ ْت َنْح ًاَقوََّم ابِ  ح سيُم ِدْرَع ُحب ساُه النَّ  َفَك
 

  . 168، ديوانه، ابن خطيب داريا) 1(

  . 102، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 2(
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سامِ   اِح ذاُت اْبِت وُر األق    َوُثُغ
  
  
ِطربِ     شا ذا اْض اِفَق الَح اْنَثنى خ  َف

ِسكاِب اِم ذاُت اْن وُن الَغم  َوُعي
اً    يًال ًرِقيق َحى َعِل ِسيٌم َأْض ابِ     َوَن ِة األْحب َم ُفْرَق ُذْق َطْع ْم َي  َل
يالً    ِسيِم َعِل ا ِللنَّ ْعِري م َت ِش ي ا  َلْي ِسيِم ِف َرى ِبالنَّ ي َأُت ا ِب بِّ م  لُح
ي اَر َحِبيِب ًا ِدي َرى طاِرق  َأْم َس

)1(  
 "الـشرار "و" النـار "استخدموا ألفاظ    ف ،  وعرف الشعراء في النار صفة اللمعان والتوهج      

فهم يستمدون تشبيهاتهم من الواقـع المـشاهد        ،  في وصف البرق  " السيف"و "والشعلة "المصباح"و

  : ةاعقَّيقول ابن ز، فهذه األلفاظ تعبر عن البرق بسناه ولمعانه، ومما يتناسب مع موصوفاتهم

  ]الوافر[

  
  
اراً    ُه ن اِرِب ِمْن ي الَمغ َرَم ِف  )2(َوَأْض

  ]الكامل[

ْصباحًا   َرى ِم ا َس ِسْبُتُه َلمَّ  )3(َفَح

  ]السريع[

ْعَلةْ    ي ُش ي ُمْهَجِت ى ِف ْد َرَم ْم َق  )4(َآ

  ]الطويل[                                                                          

                                                

ًا روَن َوْهن ْن َحْب ْرٌق ال َح ِم ِتعاَرا    َوَب ْسَتِعُر اْس اِر َت ِل النَّ  َآِمْث
ارٍ    داُح ن اَدُه ِمْق َأنَّ ِزن راَرا     َآ ي َش دَُّجى َيْرِم ِه ال ي َوْج  َفِف

ُيوفاً  َوَس شاِرِقِه ُس ى َم  لَّ َعَل

  : يوِفنُين المهاب الدويقول أحمد بن محمد ِش

ا    ِة الح ي الدُّْجَن صَِّب ِف ْرُق الُمَح  َب

قَّويقول ابن زةاع :  

ُة َحْب اَحلَّ ي َبْرُقه  ُروَن اّلِت

" التـشبيب " و"الغناء"واستخدم الشعراء األلفاظ الدالة على الفرح في وصفهم للطبيعة مثل           

                    : مكُيبَّ لَنييقول ابن الزَّ، ها  من خالل عكسوا مشاعرهمو، "التصفيق"و

 
  . 386-385، كوكب الروضة، السيوطي، جالل الدين) 1(

  . 102- 101، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 2(

  . 1/257، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 3(

  . 123، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 4(

 177



ُة    ٍة راَح ْن َفْرَح فََّقْت ِم ْد َص َوَق
)1(النَّْه

بََّبتْ        رِّيُح َش ِر َوال  َوَغنَّْت ِقياُن الطَّْي

وشبهوا مظاهرها بأدوات الحرب    ،  واستعار الشعراء األلفاظ الحربية في وصفهم للطبيعة      

  :يوِرصنْ المهاب الشِّيقول، اتهاومصطلح

  ]الخفيف[

ابِ     سيُم ِدْرَع ُحب ساُه النَّ  )2(َفَك

  ]الكامل[

  
ُه   ا ُقدَّاَم ساِآَر ُآلُّه اَق الَع  )3(َس

  ] المنسرح[       

  
ذََّنها ِمباِنْل ُصلُُّآَو    )4( ِبَه ال

  ]البسيط[

ا   "   ي الَهْيَج ْسِج داوَد ِف ْن َن ِم
ُ

اَآى   ِديِر َفح ي الَغ اُء ِف رى الم رابِ    َوَج ِر ِق ًا ِبَغْي اِرمًا ُمْرَهف  ص
اً   ُصوَن ِرماح َوُه الُغ ْت َنْح  َقوََّم

  : يوِن الباعيِن الدهابويقول ِش

َأْلُت ْد َس ْأِخيِرِهَوَلَق ْن َت َوْرَد َع ُه  ال وِر َأماَم واِع الزُّه دوِم َأْن  َوُق
ى  َك ِإذا َأَت اَبِني ِإنَّ الَمِلي  َفأَج

  : كبيبن َأعلي ويقول 

 ِبَثَك الِبواِني َج ِفُهُرَفْصَأ اَد َبيَن ِحيُنِماَسا الَيَمأّنَآ
رُُّراِآَسَع  دًاَل َبْتَل ناَزوِم ال

  :  في وصف النيليوِرصنْ المهابويقول الشِّ

ُدهُ    ْبحًا ُتَجعِّ صََّبا ُص ُه َوال  َآَأنَّ
ل ا َ")5( ُه َوا َأنَّ َأْمواَج ُشُرها َآ رِّيُح َتْن ولُ     ل ُل َمْقُت ا الَمْح واِرٌم ِبُظباَه  )6( َص

                                                 
  . 456، تأهيل الغريب، شمس الدين، النواجي) 1(

  . 386، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 2(

  . 2/6، 2، قبدائع الزهور، محمد، الحنفي ابن إياس) 3(

  . 2/192، المواكب اإلسالمية، محمد ، ي الصالح ابن طولون)4(

  .21، ديوانهالشطر الثاني مضمن من المية كعب بن زهير، ينظر ) 5(

  . 30-29، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 6(
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لما عايشوه وشـاهدوه مـن المعـارك        ،  فالشعراء استعاروا مفرداتهم من البيئة الحربية     

 من أنـواع الطبيعـة علـى     أو من باب تفضيل نوعٍ    ،  والحروب والفتن التي كثرت في عصرهم     

ومـن  ،   كما في مقطوعة ابـن أيبـك        مميزةٍ  جميلةٍ رسم موصوفاتٍ ل أو محاولةً ،  أخرى وإبرازه 

قَّاألمثلة الجميلة أيضا قول ابن زة في وصف النخيلاع :  

  ]الكامل[

َزتْ  راِد َتَجهَّ ْوَم الطِّ ا َي    َوَآَأنَّم
رُّْمُح     ِه َوال ْورًا ِب ِةَط ُل القاَم  )1( ِمْث

  ]البسيط[                                                                           

هِ    َوى ِبَوْجَنِت ْن َأْه اُل َم ُه خ  َأْو خاُل

َساِآرٍ  ْيَن َع ْرِب َب ْصَطفَِّةِللَح   ُم
ْت سُّيوِف تالَعَب ُل ال ُدها ِمْث  َفَجري

" و" الـذهب "و  "السبج"مثل  ،  وكثرت ألفاظ المعادن النفيسة واألحجار الكريمة في أشعار الطبيعة        

بها حتـى   فالشعراء عرفوا هذه المعادن الثمينة فشبهوا طبيعتهم        ،  "الالزورد"و" اللجين"و" الزمرد

  : ةاعقَّيقول ابن ز،  جمالهايرفعوا من قيمتها ويبرزوا

َبجٌ    ِه َس اقوٍت ِب ِقيٍق َآي ْن َش  َوِم
)2(  

  : يوِطيويقول السُّ

  ]البسيط[

ُضْض  ْم َيْغ ضُّ َل ْرِجُس الَغ َوالنَّ
َُه اظ َن

 َبْيَن ُمْنَقٍض َوَمْزُرورِ   )3( ما َفَزْهُرُه  

افوِر   ي َأْوراِق آ رُِّد ِف َن الزُُّم  )4(ِم

رُ             ُه ِعْط ْشٍر َل ْن َن رِّيُح ِم  )5(َفَعّطَل ال
  

  ]البسيط[
                                                

َدةٍ    ْوِق َأْعِم ْن َف ٌب ِم ُه َذَه  َآَأنَّ

  : ةجَّويقول ابن ِح

  ]البسيط[

َدا    ْيِن َب َأْقراِط اللَُّج ِميُن َآ  َوالياَس

قَّويقول ابن زةاع :  

 
  . 192، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . 144،  نفسه)2(
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َن       ْحٍن ِم ى َص الَزَوْرٍد َعَل َآ
ن ِّ )1(ال

هُ    اِء ُزْرَقُت ْوَق الم َسُج َف ذا الَبَنْف  َآ

فهذه األلفاظ تزيـد الـصورة      ،  ولم يغفل الشعراء األلفاظ الدالة على األلوان في لوحاتهم        

ة في  اعقَّل ابن ز  يقو،   وتضفي عليها الجمال والروعة وتخرجها في أجمل حلة        ، وحيويةً وضوحاً

  : وصف الورد األحمر واألبيض واألصفر

  ]الكامل[

  
  
  
  
اِظريَن   ا النَّ ا َآم يَِّة َأن  )2( َوَرِس

  ]املالك[

  
  
  

ِذي  ا اّل وُر َأن ا ُزه ادى ي َوْرُد ن ْوَآِتي َوال اُبوا َش ا َته ْوَآُة َأَفم ي َش  ِل
ْلطاُنُكم   ي ُس ي ِإّنِن ي     ال ُتْنِكروِن ْن َدْمَعِت اِبِتي ِم َب َفن ْن َأِغي  ال َل

را   ٍة َحْم ي ُحلَّ آِتيُكْم َغ ِف ةِ   دًا َس ْصبوَغٍة ُجوِريَّ قٍَّة َم ْن ُش  ِم
ا      ضا َلَه ٍة َبْي ي ُحلَّ ِدِه ِف ْن َبْع اُفوَرةِ  ِم ْسَمِة الك ُضوُع َآِن ْرٌف َي  ُع
ُسرُّ  ْفَرا َت ٍة َص ي ُحلَّ ِدِه ِف ْن َبْع  ِم

  : في وصف األزهاريجاِز الِحهابويقول الشِّ

ا ْت َلن ْد َجَمَع ّراء َق ًة َغ ا َلْيَل َصدََّقا  ي اُن َت ا الزَّم يَّ ِبه ْمًال َعَل  َش
َشّببٌ     ِسيُم ُم ا النَّ ٍة ِفيه ي َرْوَض َقا    ِف ا َس اُم َلن ْشُدو َوالَغم ُوْرُق َت  َوال
َدا     ًا َب ُت َنمَّام صَّباِح َرَأْي َد ال يَ  ِعْن ُت ِه رَّْوِض ُقْل ي ال َرٍة ِف َع ُحْم  َم

شَّقا ال ي     ْد َراَعِن ْرِجٍس َق ْن َن ًا ِم ا           َوُمراِقب ُدّوًا َأْزَرق ي َع َسِج ِل  )3( َوِمَن الَبَنْف

  ]البسيط[

  
َحرِ    ال َس وٌق ِب َو َمْخل ا ُه  )4( َآأنَّم

                                                

" اللهيـب "و" الحزن"و  " ماله"واستخدموا األلفاظ التي تعبر عن حالتهم النفسية السيئة مثل          

  : ياِجويقول شمس الدين النَّ ،"النار"و

ي  َل ِف ُد اللَّْي َزٍنُأآاِب ي َح مٍّ َوِف رِ      َه ي ِفَك اٍر َوِف ي ن ٍب َوِف ي َلِهي  َوِف
ِضي  َبْعُض ال َيْنَق ُهال اَد َأّوُل  ِإّال ع

 
  . 104، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . 198- 197، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة )2(

  . 80، روض اآلداب، الشهاب، الحجازي) 3(

  . 248، ين النواجيدراسة شعر شمس الد، حسن، عبد الهادي) 4(
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 من األلفاظ والتعبيرات الفارسية والتركية والرومية التي تسللت         واستخدم الشعراء كثيراً  

تاح العالقات مع األمم األجنبية واختالطهم بهم في مجاالت الحيـاة           إلى لغتهم العربية ،بسبب انف    

" الزبرجـد "و" األذريـون "و" الفـوانس "و" الـشربوش "و" الميزاب"و" النارنج"المختلفة مثل ألفاظ    

، )1(وغيرها من األلفاظ التي أصبحت جزءا من لغتهم ومن حياتهم اليومية            " والنسرين" الديباج"و

قَّيقول ابن زةاع :  

  ]البسيط[

واِآينِ          ْيَن الَج  )2( ِمْن َعْسَجٍد ُأَآرًا َب

  ]البسيط[

صِّيِني         َن ال  َآالَزَوْرٍد َعَلى َصْحٍن ِم

ى   ا َفَبَك ى ناَرْنِجه ِسيُم َعَل بَّ الّن  َه

  :  أيضاًويقول

هُ    اِء ُزْرَقُت ْوَق الم َسُج َف ذا الَبَنْف  َآ
)3(  

  : ويقول

  ]الخفيف[

  
زابِ    ّياَلِة الِمي ُدموٍع َس  )4( ِب

  ]البسيط[                                                                                      

ْسرينِ       ُبْس   ِر ِن ْن َزْه  )5( ٌط ُمَطرََّزٌة ِم

ينَ    َع الُمِحبِّ َصاَرُتُه َدْم ي َع  )6( َتْحِك

                                                

ُر َوالَبال  ّرَد الطَّْي ا َغ ُل ِفيه ابِ   ِب روِم َواألْعن الِل الُك ي ِظ  ِف
وِني ْن ُعي اِجٌر ِم ا َمح  َأْرَدَفْته

  : ويقول

ا ُفِر ٍق َتْحَته ْن َعِقي واِنٌس ِم ْتَف  َش

  : ويقول

  ]البسيط[

دْ   دُّيوِك َوَق َأْعراِف ال اُر َآ  َوالُجلنَّ
 

  . 3/159، األدب في العصر المملوكي، محمد زغلول،  سالم ينظر،)1(

  . 104، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 2(

  . 104،  نفسه)3(

  . 114، نفسه) 4(

  . 104، نفسه) 5(

  . 103، نفسه )6(

 181



  : ويقول في وصف المشمش

  ]الوافر[

ا  َرْت َعَلْين ٍد َنَث ماُء َزَبْرَج يِن الزَّ     َس ْن َعج َب ِم راِنَآواِآ  )1( ْعف

  ]الكامل[

قَّةِ          َسِن ُش اِج َأْح  )2(ُنِشَرْت َعَلى ِديب

  : يِوم الحةَجَّويقول ابن ِح

ْد اِن َق اِحُم الّرْيح َدسْ     َوَحم َشْرُبوٍش ُمَقْن ى ِب  )3(َواَف

  : ويقول أيضا

َأنَّ َآ اَآ ا   َذْرُيوَنه ْد َأْبَهج ْوَرُه َق  َوَن
ٍع ْرٍق الِم يُض َب ا       َوِم ْد َدج ٍل َق ْنِح َلْي ي ُج  )4(ِف

ويقول علي بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن العبييِبلَ الح :  

يْ  ُر َب ضَّدِ َوالزَّْه َنظٍَّم َوُمَن  َن ُم
هُ   ُصوِن َآَأنَّ ى الُغ اُر َعَل دِ          َوالُجّلن ْوَق َزَبْرَج اِن َف  )5(ِقَطٌع ِمَن الَمْرج

وعكست ثقافتهم ومعلومـاتهم    ،   على لغة الشعراء    وواضح  كبير  الدينية أثر  وكان لأللفاظ 

فقـد  ،   ال تخلو من الجمـال     ٍة عذب وأشعاٍر،  رائعٍةبصوٍرالدينية التي مزجوها بأشعارهم وجاؤوا      
                                                

  : ويقول في وصف النجوم

َدراِهمٍ  ا َآ َب ُآلَّه َر الَكواِآ  َنَث

  ]مجزوء الكامل[

  ]ء الرجزمجزو[

  

  ]الكامل[

ْسِنهِ        ِديِع َوُح رَّْوِض الَب    ُاْنُظْر ِإَلى ال

 
  . 200 ، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . ،179، نفسه) 2(

  . البيت غير موجود في الديوان، 522، لحجة في سرقات ابن حجةا محمود، سميحة، )3(

  . األبيات غير موجودة في الديوان ،90-89، نزهة األنام، أبو البقاء، البدري) 4(

  . 8/161، المنهل الصافي، جمال الدين، ابن تغري بردي) 5(
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،  بين النـاس   شهورةأشعارهم بعض اآليات واألحاديث الم    تواصلوا مع الموروث الديني وضمنوا      

  : ءوفاال  أبيبنا الفضليقول أبو

ا ةٌ َوالرَُّب َضلٌَّة ياِنَع ْشَتهاٌة،      ُمْخ اِت دانْ  "ُم ى الَجّن  )1("َوَجَن

ّضاَخًة ا َن َرى َأْعُيَنه َرى َو   َوَت راٍت"َت يِهنَّ َخْي ساْنِف  )2(" ِح

  : يِمدصدر الدين اَآلويقول ، ضمنها في شعرهاقتبس آياٍت قرآنية وفالشاعر 

ا  دُِّد َفْجُره ا ُيَه ٍة ِبْتن ْم َلْيَل اِهِر َفَك ْوِن َم ْعٍر َأْزَرِق اللَّ ان َش  ِبُثْعب
دًا َوِإنْ   ْبُحها َأَب َنفَّْس ُص ْم َيَت ضَّفاِئرِ  َأف   َفَل َك ال شَّْتُه ِبِتْل  )3(اَق َتَغ

  : ةاعقَّويقول ابن ز ،)4()والصبْحِ إِذَا تَنفَّس(فالشاعر يشير إلى اآلية القرآنية 

ةِ    ِف َرِجيَّ ُل َأْل اِفُع ِمْث ا َمن  ِفيه
ي وَ  ِه ِل وَد اللَّ اُتوا ُعُه واَه َوْرَدِة   َتَحّقُق ُشوِر َآ ْوَم النُّ ّسما َي  )5(ِإّن ال

ويقول أبو  ،  )6()فَإِذَا ا�ْشقَّتِ السماءُ فَكَا�َتْ ورْدة كَالـدهانِ      ( فالشاعر يستعين بالتعبير القرآني   

  ]ملالكا[                        :  اسمها قوص بالقرآن في وصف حر بلدٍةمتأثراًبكر الدماميني 

ارِ    "َيْحِكي َلًظى      ذاَب النَّ  )7("َوِقنا َع

ارِ( بقول اهللا فهو متأثرالن ذَابا عقِنويقول علي بن ، )8()ووِفمحمد العيناِوي الم :  

                                                

  ]الرمل[

  ]الطويل[

  

  ]الكامل[

ي  ْن َفْرِجيَِّت ُروا األْزَراَر ِم مَّ اْنُظ    ُث

ا وٌص َحرَُّه ا َفُق اْرَحْم َوَداِرْآن  َف

 
  . 54آية ، سورة الرحمن، "وجنى الجنتين دان " : من قوله تعالى) 1(

، سورة الرحمن، )فِيهِن خيْرات حِسان(:  والشطر الثاني من قوله تعالى، 192، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، وبحر) 2(

  . 70آية 

  . 450-449، تأهيل الغريب، شمس الدين، النواجي) 3(

  . 18 آية  التكوير،سورة) 4(

  . 198، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 5(

  . 37آية ، منالرحسورة ) 6(

الحموي، ابن ياقوت، : بلدة قبطية في صعيد مصر، ينظر: ، وقوص108، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 7(

  .  4/413، معجم البلدان

  . 16آية ، آل عمرانسورة ) 8(
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  ]البسيط[

  
َزاُؤُهُم     ذا َج اُهمُ "َه ا َخطاي  )1("ِممَّ

ومن األلفاظ الدينية التـي     ،  )2()مِما خطِيئَـاتِهِمْ أُغْرِقُـوا فَـأُدْخِلُوا �َـاراً        (:له تعالى في إشارة إلى قو   

  : يِومة الحجَّن ِحاستعان بها الشعراء على رسم صورهم قول اب

  ]البسيط[

ْ

ا     اَط ِبه ْد َأَح ْيٌل َق َة َس ى ِلَمّك ْيالً     َأَت اَس َل َشاُهمُ    َفَأْغَرَق الّن َو َيْغ   َوْه
ا     اِل َأْخَبَرن َساُن الَح ذا ِل َد َه  َفِعْن

َب  دًا َوِإْن َوَج َرُأ َتْجِوي ُر َتْق َوالطَّْي
ال

اِن    ْصِن الب اَن ِلُغ ُجوُد َآ ُس
ْداُت َ)3(

  : يِلاِذي الشَِّردنْكَ السوفا الشاعرعلي ويقول

  ]الخفيف[

َو   دَُّجى َه ْدِر ال َل َب سُُّجوِدِمْث  )4(ْت لل

  ]الطويل[

ُصوِن     راٌس َوَأْوراُق الُغ ِآ
ُ

ى ضَُّحى ِإْذ َتَجّل ْمُس ال ُه َش ْو َرَأْت  َل

  : ءافَوال يِب َأبنا ْلض أبو الفَويقول

ُصوُنها  ا َوُغ ا ُقّراُؤه  َحَماِئُمه
ف َا َ)5(

  : ايَّيب داِرِطويقول ابن خَ

  ]السريع[

ْرُنِس   ي ُب َل ِف َردُِّد اإلْنِجي  )6(ُي

  ]الرمل[

دْ      ِة َمْعَب ي الرَّْوَض ِسْبنا َأّن ِف  )7(َفَح

                                                

ٌب ْحُروُرها َراِه ا ُش  َآَأنَّم

ويقول ابن صِردين اَآل الديِمد :  

ّردْ         رَّْوِض َوَغ ي ال ِريُّ ِف  َسبََّح الُقْم
 

  . 6/11، الضوء الالمع، شمس الدين، السخاوي) 1(

  . 25آية ، نوحسورة ) 2(

 . 113، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 3(

 . 99، ديوانه، علي وفا السكندري، الشاذلي) 4(

 . 173، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 5(

  . 168، ديوانه، ابن خطيب داريا) 6(

  . 8/201، المنهل الصافي، جمال الدين، ابن تغري بردي) 7(
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 وجاؤوا من خالل مزج هذا الوصف باللغـة الدينيـة           دينية  فالشعراء استعانوا باأللفاظ ال   

  : ةاعقَّ قول ابن زومن الصور الجميلة،  وجميلٍة رائعٍةبصوٍر

  ]الكامل[

ةِ      اِبِر ُجْمَع ي َمن ْت ِف ًا ُأِقيَم  )1(ُخَطب

  ]مخلع البسيط[

الِفراقِ     َشمِّْتُه ِب ال ُت  )2(َف

إذا عطـس أحـدكم فحمـد اهللا         "- صلى اهللا عليه وسـلم     -في إشارة إلى قول الرسول      

  . )3("فشمتوه

، في حديثهم عن نهر النيل ووفائـه      " الكسر"و  " الجبر"شعراء من استخدام لفظي     وأكثر ال 

يقـول  ،  )4(في وصفهم للنهـر   " الزيادة"و  "  الوفاء"كما استغلوا مفردات    ،  وساقوا المطابقة بينهما  

  : ي في الوفاءواِجالنَّ

دْ    اَن َق ٍب آ َة َقْل لَّ ُغلَّ َشَفاَوَب  )5( َن

  : يوِرصنْ المهاب الشِّويقول

ْوثٌ   َت َغ ا َأْن ُل ِإنَّم ا الّني َرا َأّيه ْسَرَك َجْب َرْوَن َآ اٍس َي  ُألن

ا  ي َدْوحاِته اُر ِف ا اَألْطي  َفَكَأّنم

  : ييِنماِم الدَِّركْ بيومن التوجيه بالحديث الشريف قول أب

ُه ُت َل َولٍّ: ُقْل دَُّجى ُم الّتالِقي   َوال ِس ِب ي اُألْن ُن ِف  َوَنْح
ي   ا َحِبيِب صُّْبُح ي َس ال ْد َعَط  َق

  ]البسيط[                                                                                       

ى    ا َوَوَف ى ِنيُلن ِه َواَف  الَحْمُدِللَّ

  ]الخفيف[

  
ِر    ْصَر َواْج ي َأْرِض ِم َع ِف َفاْس
ْزق

َرا    رًا َوَأْج ُه َخْي ُه ِمْن  )6(َزاَدَك اللَّ

                                                 
  . 191، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . 117، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، سراحنةال) 2(

   . 365، رياض الصالحين، أبو زكريا يحيى بن شرف، النووي) 3(

   . 7/369، عصر سالطين المماليك، محمود رزق، سليم: ينظر) 4(

  . 119، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 5(

  . 291، روضةكوكب ال، جالل الدين، السيوطي) 6(
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 ء النيل ول أحد الشعراء في وفا    ويق،  " وأجرا "ولهوقد أحسن الشاعر توظيف التورية في ق      

  : ـه789عام 

َزْل ْم َي ا َوَزاَد َوَل ْد َوفَّ َل َق اِرمِ         َأَرى النِّي َرى ِبالَمك  )1(َيُجوُد َعَلى َأْهِل الُق

فاستعان الشعراء بمفردات النحو    ،   في شعر ذلك العصر    اًأما ألفاظ النحو فقد احتلت حيز     

فالـشاعر  ،  )2( أخـرى   عن االنسجام واالنسباك في أحيانٍ      بعيدةً  وثقيلةً  أحياناً سبكةًالتي جاءت من  

 فـي    وصفه لها باستدعاء ألفاظ النحو التي جاءت منـسبكةً          لغة  ويمزج ي يصف روضةً  وِطيالسُّ

  : يقول،  أو تثاقٍلقصيدته ال يحس القارئ فيها بأي تنافٍر

َدا  ِفي َرْوَضٍة َنَصَبْت َأْغَصانَ    رورِ         َها َوَغ وٍع َوَمْج ْيَن َمْرُف صَّبا َب  َذْيُل ال
ا        ْصِحيٍح َجواِنُبه َع َت  َقْد ُجِمَعْت َجْم

  
  
ْينَ  ما َوالظِّلُّ   ُدودٍ  َب ُصورِ  َمْم )3(َوَمْق

  ]الطويل[

  ]البسيط[

  
ِسيرِ     َع َتْك ا َجْم ُع ِفيَه اُء ُيْجَم  َوالم

هِ         اَن ِب ا الَعن ْأِخيرِ     َوالرِّيُح َقْد َأْطَلَقْت ِفيه ِديٍم َوَت ْيَن َتْق ا َب ْصُن م  َوالُغ
ورِ  ي ُرخاًء َفْوَق َبْحَرِتها   َوالّريُح َتْجرِ  ي ِزيِّ َمْأُس ٌق ِف ا ُمْطَل  َوماُؤه

عٍ        ْصُروٍف َوُمْمَتِن ْيَن َم    َوالماُء ما َب

  ]البسيط[

دَّْهِر       وِد ال ْن ُعُق ْت ِم َفَحّرَآ
ُ

 مصنفاته هو الذي أملى عليـه توظيـف       بعض  ولعل اهتمام الشاعر بموضوع النحو في       

  :  الحمِويةجَّومن الصور الجميلة قول ابن ِح، ثره بهأسلوب النحو في شعره لتأ

ا           اَن َلن رَّْوِض ب اِت ال ي َأِلف  َوالَمّد ِف
ات ْ َ)4(

  : المحدِثين  بين ذكر ألفاظ النحو وذكر مصطلحات يِوم الحيكِل ابن مجمعوي

  ]الكامل[

ُطراً     َوالرَّْوُض بِ  رََّج َأْس اِن َخ ْن     الرَّْيَح اِن ِم ُصوُن الَب َحْت ُغ َأْض
ا )5(َألَفاته

                                                 
  . 3/146، 2،قبدائع الزهور ، محمد، ابن إياس الحنفي) 1(

  . 425-424، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ياسين، األيوبي: ينظر) 2(

  . 344، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 3(

 . 113، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 4(

   . 51 ديوانهنقالً عن ، 419،  )العصر المملوكي(  تاريخ األدب العربي، عمر موسى، باشا) 5(
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  : يوِرصنْ المهابويقول الشِّ

  ]الرجز[

فُ      ْصٍن َأِل لِّ ُغ ْن ُآ ا ِم  )1(َيْحِمُلَه

  ]الطويل [

ِري           ا َمْق َك َي  )2(ِإذا َما ُأِميَلْت َجاِئٌز َل

  ]الطويل[

  

َزٌة اٍم َهْم لُّ َحَم ا ُآ  َآَأنَّم

  :  في قصب السكرة ملغزاًجَّويقول ابن ِح

ا      َوَهْمزاُت ٍل َوَقْطُعه َزاُت َوْص  ها َهْم

ـ قـول ابـن حِ    ،   عضويا  لم يمتزج امتزاجاً   ع التي جاء النحو فيها ثقيالً     يومن المقاط  ة جَّ

  : بهي وقد كسر سد النيل بعد ارتفاع منسووِدمحخ بن عبد اهللا الميد شَيََّؤ السلطان مالحموي مهنئاً

داً   اَر ُمَؤيَّ ِه َص ًا ِباللَّ ا َمِلك زِ   َأَي ْصَب َتْمِيِي ِه َن ي ُمْلِك ِصبًا ِف  َوُمْنَت
ْسرَ  َسْرَت ِبَم دِّ َآ ى َس

ض ََتْنَق َ ْ
ْوُروزِ     اُم َن ْسِر َأيَّ َد الَك َك َبْع  )3(َوَحقِّ

لشعري ولم يجر لهـا      تكلف الشاعر ونفور مفردات النحو التي أقحمت بالبيت ا         فواضح

  . )4(فبرزت واهية التأثير غريبة  أو تشريحاختزاٌل

ابْ   "   ِه الثِّي ِه َعَلْي َبُس َواللَّ  )5("ُيْل

. )6(" واليحتمل فتعبير يلبس عليه الثياب تعبير عامي شائع تردده النسوة بمعنى ال يطاق           "

فقد أجازت العرب للشعراء الزيادة والنقص      ،  واستخدم الشعراء الضرورات الشعرية في شعرهم     
                                                

  : ي في الصيفاِجو ودخلت اللغة العامية وتعبيراتها إلى لغة الشعر كقول الشاعر النَّ

  ]السريع[

ّشَتا ى ال صَّْيُف َوَوّل َل ال ْد َأْقَب ابْ       َق ي الِته َه َف ْسُم َب ُت َوالِج  َفُقْل
ا َص    ي ي َت ِب نْ  َفَعْل ْم َيُك ا َل  ْيُف َم

 
  . 1/169، بغية الوعاة، جالل الدين، السيوطي) 1(

  . 112، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 2(

  . 87،  نفسه)3(

  . 425، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ياسين، األيوبي: ينظر) 4(

  . 339، واجيدراسة شعر شمس الدين الن، حسن، عبد الهادي) 5(

  8/474، عصر سالطين المماليك، محمود رزق، سليم) 6(
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ومن ذلك قصر الممدود كقـول      ،  )1(الشعر موضع ألفت فيه الضرائر    في الشعر دون غيرهم ألن      

  : يِومة الحجَّابن ِح

  ]الكامل[

ي      ِت َتَفّكِه ُه ِإذا َطَلْب اُر ِمْن  )2(َفالنَّ

   :يواِجقول النَّمثله و، حتى يستقيم الوزن الشعري" الشتا"فقد قصر الممدود في لفظة 

ْصِل     ي َف وُن اَألْرِض ِف َدْت ُعُي َجُم

ّشَتا    ِة ال ًا ِبفاِآَه ي ُحّب  َوِلُمْهَجِت

  ]الكامل[

شَِّتا ال
ُه    صَّْيِف ِمْن ُس ال ًا َوَنْف َجَزع

َدْة )3(َخا

ي بالقبح حذف الهمزة المكسورة من كلمة القـارئ         واِجومن الضرورات التي وصفها النَّ    

  :)4(ةجَّفي قول ابن ِح

  ]البسيط[

ْد    رَّْوِض َق اِت ال ي َأِلف َذا َوِف َه
َْتَظَه

االتُ      اِري ِإم ِة الَق ى َنْغَم ا َعَل  )5(َلن

  ]الكامل[                                                                                        

َدلَِّت   مَّ َت َدَها ُث ْت َعَناِق  )6(َأْرَخ

  ]السريع[

اِس   ى الِمْقي ِتْهَزاَد َعَل ي َرْوَض  )7( ِف

                                                

قول ابـن    للضرورة في    "عناقيد" وحذف ياء    "ديَلقنا"ومن هذه الضرورات صرف كلمة      

قَّزةاع :  

ْرِم  اُت الَك اَوُمَعرََّش َسُب َأنََّه ُصوَبةِ      َتْح سُّْنُدِس الَمْن اِم ال ُل الِخي  ِمْث
اِديًال ِإَذا  ي َقن ا َتْحِك  َوُقُطوُفَه

  : يِومة الحجَّ في قول ابن ِح" حماة"وصرف كلمة 

ْرُج  واِعيِرهِ َم اٍة ِبَن  َحَم
 

  . 7، ضرائر الشعر، ابن عصفور، اإلشبيلي: ينظر) 1(

  . 49، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 2(

  . 339، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 3(

  . 577، الحجة في سرقات ابن حجةمحمود، سميحة، : ينظر) 4(

  . 113، ديوانه، ابن حجة،  الحموي) 5(

  . 194، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 6(

  . 90، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 7(
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  : صرف مصر وقدوقوله أيضاً

  ]الكامل[

ْوَثراً          ُم َآ ُل الُمَعظَّ  )1(َأْضَحى َلها النِّي

الً َآ ْرِجٍس ُحَل ْن َن َسْت ِم ا ُأْلِب ينِ         َأنَّم اٍن َوَمْرِس زاٍم َوَسْوَس  )2(َوِمْن ُخ

ْسِمينِ          ْوِب َي ي َث  )3(َمْلُفوَفًة َسَحرًا ِف

ْفَرِة   الزَّْعَفراِن َوُص ْصُبوَغًة ِب  )4(َم

ةِ      َسارًا ِبَرْجَف َا ِن ْد ُقِطع الُه َق  )5(ِرْج

 عند وصفه لعين مـاٍء      "ةسار" في  تحويل التاء المربوطة إلى ألف ألغراض المد        منها  و

  : يقول ،في مدينة الخليل

                                                

ةٌ  ْصرًا َجنَّ َأنَّ ِم ِمْعُت ِب ْن َس  َلِك

 للمد من أجل الـوزن فـي        إشباعاً" سوسان" ومن ذلك إيراد األلف بعد السين الثانية في         

قَّقول ابن زةاع :  

  ]البسيط[

  : كقوله أيضاً، أو إيراد كلمة الياسمين بدون ألف

  ]البسيط[

 َوَنْسَمٌة ِمْن ُرَبى َذاَك الَمقاِم َسَرتْ     

  : يقول" نابات"ؤنث سالم ير أنياب إلى جمع مومنها تحويل جمع التكس

  ]الكامل[

ا    ْن َأْفياِله اِت ِم ْوُز َآالنَّاب  َوالَم

 لضرورة الشعر فـي وصـف كوكـب يـدعى            من غير تاءٍ   " قطعا "وأورد الشاعر لفظ  

  : الغراب

  ]الخفيف[

اً   ًا زاِحف ي ُغراب ا َيْحِك  َوُغراُبَه

 
  . البيت غير موجود في ديوانه، 333، الحجة في سرقات ابن حجة، شمس الدين، النواجي) 1(

  . 103، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 2(

  . 102، نفسه) 3(

  . 193، نفسه) 4(

  . ، الشطر الثاني مكسور184،  نفسه)5(
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  ]الوافر[

ا   َر َبّح وَل َوَدْي َس الّطُل ْم َأْن اَرا       َوَل ْيِن َس ْن َع َدْت ِم ًا َب  َوَأْعالم
مََّوَح ا ْسكا ُث ا َوَيّط اَرا      َراَمَتَه ْرَزا َوالَمغ ارًا َوُآ  )1(َوَآان

دُ     داِء ِإّال َجراِئ ُضُب األْع ا ُق  )2(َفم

كانوا يـستعيرون األلفـاظ العاميـة       "والشعراء  ،  )3(لخئد سعف الن  فالشاعر يقصد بالجرا  

  . )4("إلفادة من الطاقة التعبيرية للفظتظرفا ل

َرا َوَيْأُآُل   ّم ِإذا َع َراُن ث  )5(ُه الَبْط
  

ّذآْ  ا ال اُه َزْوُجه َضَهاُأْنث ِل   ُروُر َبّي ا ِبَتْنِيي ّوَدْتُه َوَزّواَه  )6(ِإْذ َس

شاَها    ّرْوِض َمْن ُل ال َخَماِئ

  : س إلى التالعب باأللفاظ واستخدام اللغة العامية في قولهكاِنبن ماويميل فخر الدين 

  ]الطويل[

اَدُروا    راِد َتَب ُل الَج ُشُه ِمْث  ِإذا َجْي

ن ذلك قول ابن    م،   مشوهاً واتصف شعر بعض الشعراء بالضعف والركاكة وجاء ضعيفاً       

سودون :  

  ]الطويل[

ْشُرهُ        ْوَزُن ِق  ِبها الَمْوُز ِعْنَد الَبْيِع ُي

  وليس له قيمـةٌ جماليـةٌ أو فنيـةٌ ،          ،  الم المرصوف ال يساوي من الشعر شيئاً      فهذا الك 

  : ويقول الشاعر أيضاً

  ]البسيط[                                                                                       

  : سكاِن ابن م فخر الدينومن األلفاظ التي اتسمت بالسهولة والعامية قول

  ]البسيط[

ُها ْض ُ ا َ َتْمَهَدْت َدْوَحه َضلَّ َفاْس الُمْخ
ْ

واءِ     ٍل َوَأْن ْن ِني َرْيِن ِم ْرُع النَِّمي  َض

ت ََش َاْفَت
ى      ًا  ًعًل ْت َعْرش ا َوَرَق َم الرُّب َنْج

اء ال                                                  
  . ، الشطر األول من البيت الثاني مكسور100 ، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة)1(

  .  الصفحات غير مرقم"، فخر الدين، ابن مكانس) 2(

  . 177، ابن مكانس والشعر في عصر المماليك الدسوقي، إبراهيم جاد الرب، )3(

  . 380، اع وأرباب الحرفأدب الصن، محمود سالم، محمد) 4(

  . 183، نزهة النفوس ومضحك العبوس، ابن سودون، البشبغاوي) 5(

  .، والشطر األول مكسور193، نفسه) 6(
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اِرَدَة ال  األْنواِء ب ْيِن ِب َرُة الَع ّراءِ    َقِري َر َس ُه َغْي ْم َتَنْل ِذي َل ِب اّل  َقْل
اَش  ِر ِإْذ َج ى الّنْه ْت َعَل َماَل
ه ُ الَخ

غاءِ    ْت ِإلْص ا ُأُذٌن َماَل  )1(َآَأّنه

، وقريـرة العـين   ،  واألنواء،   ورقت ،واستمهدت وافترشت ،  فاأللفاظ منشاها ومرضعها  "

 بـين   هي ألفاظ وتعابير متداولـةٌ    ،  إلى غير ذلك من األلفاظ الواردة في األبيات       .. .وباردة القلب 

ومع ذلك فقد استطاع الـشاعر بتلـك        ،  ر على األمي في ذلك العص     وليست غريبةً ،  عامة الناس 

  .)2("والشجرة التي يصفها، مواضع الجمال في تلك السرحةن األلفاظ أن يبي

  ولعل ابن سودفهـو  ،   يمثل مذهب السهولة والعامية والفكاهة الذي ساد ذلك العـصر          ون

 من المفارقة المنطقية تجعل الـشاعر       وفكاهته تقوم على ضروبٍ   ،  يصور مزاج المصريين الفكه   

  : )3(لربيع قوله في وصف الةيشعر بعدم التوازن على شاك

  ]البسيط[

ِويِني  واَء َتْل ِع َأَرى اَألْه ى الرَِّبي ِوينِ      ِإَل ْسِن َتْك ي ُح ُرُه ِف َدا َزْه ا َب  َلمَّ
يَن    وِل ِح ْشُر الُف َر اَألْرَض َن َوَعطَّ
َْت وِل ِإَذاَ ُه ُأّم الُخل َأنَّ َزْهَرَت  َآ

ي    ُه ُتَحّييِن َحرًا ِمْن َسْيَمٌة َس  ُن
ا َف    َصْحُنونِ َفلَّْقَتَه اٍع ِب  ْوَق َنْعن
ٌة ِح باِمَي اُج الَقْم ْشِبُه ت اَد ُي راِذينِ      َوَآ أْعَراِف الَب ُعوٌر َآ ْوال ُش  )4(َل

وإذا به يـذهب    ،  يراه يتحدث عن الربيع في البداية يظن أنه سيواصل الحديث عنه          ومن  

خلول التي يطعمهـا    للحديث عن النشر الفائح من نبات الفول وإلى زهره الذي يشبه صدفة ام ال             

أما القمح فتشبه سنابله البامية لوال ما يتدلى        ،  المصريون واضعين على الخلول النعناع والبهارات     

  . )5( كأعراف البغالمن سنابله من شعوٍر

َر   بُ َبَق ا َذَن ِشي َوَله  )6(ا َتْم

                                                

  :  الهزل والسخرية في انتهاجه لهذا المذهب العامي إلىووصل األمر به

  ]المتدارك[

بُ    ذا َعَج ٌب َه ٌب َعَج  َعَج
 

  .  " الصفحاتغير مرقم" ، ديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 1(

 . 267، وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي األول، موسى، النجادي) 2(

  .396مصر،  ،عصر الدول واإلمارات، قيشو، ضيف: ينظر) 3(

  . 149، نزهة النفوس ومضحك العبوس، ابن سودون، البشبغاوي) 4(

  . 397-  مصر–عصر الدول واإلمارات ، شوقي، ضيف: ينظر) 5(

  . 152، نزهة النفوس ومضحك العبوس، ابن سودون، البشبغاوي) 6(

 191



 يوِرصنْ الم هاِب األلفاظ التي تبتعد عن حدود اللياقة واألدب مثل قول الشِّ          وظهرت بعض 

  : رب منه في قوله في السماء والنيلتالذي لم يصرح باللفظ مباشرة إنما اق

  ]السريع[

ُب   ْصِحيُفُه َأْطَي ا َت ُت ُله  )1(ُقْل

  األسلوب : ثانيا

أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبير      ،  أو طريقة اإلنشاء  ،  هو طريقة الكتابة  "األسلوب  

هو إطـار    أو"،  )2("أو الضرب من النظم والطريقة فيه     ،  بها عن المعاني قصد اإليضاح والتأثير     

  . )3("والقالب الفني الذي يصب فيه األديب أفكاره، الفكرة

 أساليب كثيرة لصياغة تصويراتهم وتـشبيهاتهم        الثاني شعراء العصر المملوكي  واستخدم  

ومن أهم األساليب التي اسـتخدموها هـم        ،  وإيصال أفكارهم إلى السامعين والمتلقين لهذا الشعر      

 فـي بعـض     فقد مال الشعراء إلى القص والـسرد      ،  ألسلوب القصصي ومن قبلهم من الشعراء ا    

 في   الثاني وقد قصر شعراء العصر المملوكي    ،  فالشعر القصصي يصف نواحي المجتمع    ،  األحيان

من األمثلة على األسلوب القصـصي      و،  )4(وفي مجال القص والتفصيل والتحليل والتعليل     ،  ميدانه

قَّقول ابن زة في وصف الفرساع :  

  ]ريعالس[

                                                

ا   ْن َحْوْله ُر ِم ا َوالَبْح ْت َلن هِ    َقاَل ي َأْرجاِئ ْوُج ِف ُبَوالَم   َيْلَع
ُزّواِرهِ  َل ِل َب النِّي ا َأْطَي  َم

َصْرُتها  ْوِم َأْب ي الّن َرٍة ِف هْ      َوِحْج َوْرِد َأْو ِمْثَل ْوِن ال َرا َآَل  َحْم
ْدَرةٍ   ى ِس ى َعَل ا َتْرَع َضلَّهْ    َرَأْيُته دَّْمِع ُمْخ ا ِبال  َأْوراُقه
َشى    َصاِن ال َتْخ ى األْغ ِشي َعَل هْ     َتْم اِفِر َأْو َنْعَل َق الح  َتَزلُّ

ا  اَدَمِني خ ْد ن اَن َق ْه   ِدٌمَوآ دَّْمِع ُمْبَتلَّ ُه ِبال  ِلْحَيُت
ِذهِ   ْن َه ْيُخ ِلَم ا َش ُت ي ِة   َفُقْل راِهيَم ِذي الِخلَّ ال ِإلْب  ق
هُ    اَءْت َل ا َفَج َشى َوناداه ْة   َم ى ِقّل الّطْيِر َعَل ْدُرُج َآ  َت
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ْصُفها    ًة ِن ْذ ِهَب ي ُخ اَل ِل ة     َوَق ِع الِمّل ِل الَواِض َن الَخِلي  ِم
ةٍ  َواْقَب ال ُآْلَف ا ِب ْضَلةْ    ْل ِهباِتن َرْوا َف ْوٍم َي ْن َق َت ِم  َفأْن

ي اَل ِل ْهَلْة: َفق ٌة َس  َمْيُموَن
ْرجًا َفْوَق   ّد َس ْةُهَوَش   َطْبَل

ّيِدي  ا َس ْصَف ي ُت الّن ُت َقِبْل    ُقْل
ّدها اَعِتِه َش ْن َس اَم ِم    َوق
ْرَعٍة  ي ُس ِه ِف ِم اللَّ ةْ  َوِس  َفاْرَآْب َعَلى اْس ا ِملَّ َصى َوَم ى األْق  )1(ْر ِإل

ُل ْيِش َتأِمي ي َدواِم الَع ُه ِف ْن َل ا َم  َي
ا أَ   ى ِبه ّداُر ال َيْبَق ِذِه ال ٌدَفَه  َح

ُبعٌ  ٌر َوال ُس وٌش َوال َطْي  َوال ُوُح

ْوُت  اُه الَم َراُه َأت ا َت ُهَأَم  َأْخَرَج

 في وصف وقوع    وللشاعر سليمان بن عبد الناصر بن إبراهيم األبشطي الشافعي قصيدةٌ         

ه في   من تجارب   مستوحاةٍ بدأ فيها بحكمٍ  ،   اتبع فيها أيضا أسلوب السرد والقص      ،الفيل في القنطرة  

 وقـوع   يقول الشاعر واصـفاً   ،  لناس ما اتبع أسلوب النصح واإلرشاد في توجيه ا        وكثيراً،  الحياة

الفيل في القنطرة وذله من بعد عزه وإتيان الناس راكبين على الحمر والخيـول لمـشاهدة هـذا                  

  : الحدث

  ]البسيط[

ُل   ِر َتْطِوي ي الُعْم ُه ِف ِرْر ِإّن  ال َتْغَت
ولُ         ْوِت َمْجُه  َلِكْن َزَماُن َمِجيِء الَم
ُل   ي اَألْرِض َتْحِمي ا ِف اٌل َلَه  َوال ِجم

ذا  الّنْسُر َتْفَني َمَع الُعْمِر الّطِويلِ     لُ      َآ ّوِة الِفي يِم الُق ْع َعِظ ا َم ى ِبه  َيْفَن
اِس      ْيَن الّن ْرُض َب ِه الَع ْسُمو ِب َي

ُل ْشُغوُلَالّط وُه َم ْن َيْعُل ا َوَم َشى َعَلْيه َرٌة َم ِر َقْنَط اِذ الُعْم ى ِلَنف ى َأَت  َحّت
تْ     َك َفاْنَخَرَق ُه هاِتْي ْق ِثْقَل ْم ُتِط  َفَل

  
َبْعُض       ا ال ِميٌن َوِمْنه َا َس ِمْنه

ُ

  
لُ     اُل َوالِقي ذاَك الق اَء ِب ِه َوَج  ِب

ِد عِ  ْن َبْع نْ َوُذّل ِم ِه َوَم اَن ِفي ْذُلولُ    زٍّ آ ْوِت َم ُذّل الَم َو ِب زُّ َفْه  ُيَع
هُ    روَن َل ْوُه َيْنُظ جٍّ َأَت ّل َف ْن ُآ ولُ    ِم ِه َمْعُق لٍّ ِفي ًا َوِلُك  َتَعجُّب

ْوا رٍ  َأَت ى ُحُم ًا َعَل شاًة َوُرْآبان   ُم
ل ُز )2(َْه
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فـابن  ،  رحلة سواء كانت في البر أو في البحر بأسلوب القص المثير          ووصف الشعراء ال  

 حجر العي يذكر سفره في السفينة وتشوقه ألهل مصر وغربته ومؤانسته للكواكب وطـول             الِنقَس

  : يقول،  جميٍلالدجى وفراق الحبيب في أسلوٍب

  ]الطويل[

َدُآْم ِر َبْع ي الَبْح ِلْيُت ِف ا ُأْص اٍر َوَأ   َأَأْحباُبن ارٍ  ِبن اٍض َوَأْنه ي ِري ُتْم ِف  ْن
مارِ   ُب َأْس ا َغراِئ ا ِفيه ةً  َأحاِديُثه ُت َمِطّي ى َرِآْب وى َحّت ي الّن    َرَمْتِن

ي    َأْت ِف ى َأْبَط ّسْهُل َأْوَف ِإذا ال
ها ْنَ ْسَتِرقُّ َم ا َت ًة َلِكّنه  َوَجاِرَي

 َوُتْسِرُع ِفي األْمواِج َسْيرًا ِبَأْوعارِ      
َبطََّن   رارِ   َت ٍد َوَأْح ْن َعِبي ا ِم  )1( ِفيَه

 صلى اهللا   –ي للرحلة في مدح النبي      اِجوومن األمثلة على القصة وصف شمس الدين النَّ       

وهذا األسلوب القصصي فـي وصـف       ،  )2( ووصف الناقة والصحراء التي قطعتها     -عليه وسلم 

وسار على هذا النهج شـعراء       اتبعه شعراء المدائح النبوية      الرحلة والناقة والصحراء كان تقليداً    

   .العصر المملوكي الثاني

مر ذكرها فـي الحـديث عـن        ،   وحمارٍ  في وصف ثورٍ   س قصةٌ كاِنبن م اولفخر الدين   

استقى موضوع هذه القصة من كتاب ألف ليلة وليلة مع          ويذكر أحد الباحثين أن الشاعر      ،  الحيوان

جدير بالذكر أن الشاعر ال بد وأن يكـون         ومن ال ،   أضافت إلى مغزى القصة جديداً      وزيادةٍ تغييٍر

، والجدير بالذكر أن الـشاعر بـدأ        )3(قد قرأ هذه القصة قي الكتاب ونسج منظومته على منوالها         

قصيدته بالحكم الداعية إلى قلة الكالم وعدم التدخل في شؤون اآلخرين وختمها أيضا بالحـديث               

يراً مـن الموضـوعات التـي كـان         أن كث  ويشار إلى    ،)4(عن أن الصمت هو أفضل من الكالم      

 مثـل غيـاب     الشعراء يركزون عليها في أشعارهم غابت في هذا العصر أو جاءت ضئيلةًً جداً            

صورة المعركة في صيد الطرائد ووصف الظعن والقباب والرحلة والـصحراء وغيرهـا مـن               

  .  في دواوين الشعراء السابقينالموضوعات التي وجدت بكثرٍة

بـة والوعـورة    وابتعـدوا عـن الغرا    تهجوا السهولة والوضوح    نويالحظ أن الشعراء ا   

ويتجنـب  ،  فجميٌل أن يعمد الشاعر إلى اللفظ المأنوس الجذاب       " ، ألفاظهم  كثيٍر من  والصعوبة في 

أو بناء على الطلـب       فالتصنع والتكلف سعياً وراء اإلغراب والتعقيد أوالتحدي،       ،  النافر الوحشي 
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، ومن األمثلة على أسلوب السهولة الذي انتهجه الشعراء قول          )1("صنعة منفرة   ،  وإظهار المقدرة 

  : ءوفاال  أبيبنا الفضل أبي الشاعر

  ]البسيط[

صَّبا ُدَوالً       بِ     ِفي َرْوَضٍة َقْد َتهاَدْتها ال أْنواِع التَّراِتي ا ِب  َوَزيََّنْته
َصاِنها    ْن َأْغ ْشِق ِم ُم الِع َطالِس
ْت َ َدَعتْ    ََك  َتَحّكَمْت َنَسَماُت الّرْوِض َفاْبَت

ا َغ   وَب ِإَلْيه ال ُقل وِبَف ُر َمْجُل  ْي
دَّواِليبِ     ي َدْوِر ال اِء ِف ُسَل الم  َتَسْل

ةٌ    َصاُن ماِئَل ُف َواألْغ ُر َتْهِت ُضوبِ         َوالّطْي ْسِن َمْخ  ِبُكّل َزْوٍج َبِهيِج الُح
َرْت  اِت ِإْذ َخَط ُضُب البان ا ُق  )2(الِمْسِك َوالطِّيبِ  َعراِئٌس َزِهَيْت بِ    َآَأّنم

  

ومن هـذه األسـاليب اسـتخدام الجمـل         ،  ونوع الشعراء في األساليب إليصال أفكارهم     

  : ياِجويقول شمس الدين النَّ، المعترضة في التوضيح والدعاء

  ]البسيط[

ُه سَّْعِد َتْخِدُم وُم ال ًال َوُنُج ا َراِح ِة الَب  َي ي َطْلَع ِة ِف ي ِحْلَي ْدِر َأْو ِف
شُّ ُهال ِد     َف الَوْج َؤاِد َحِلي ْضَنى الُف ُم

)3(ُْكَتئ
َت     ُه      –َهّال َرَعْي اَك اللَّ َد   – َرَع  َعْه

َفًت
  ]الطويل[:                                                                    ويقول

ذاِر َو   دَِّوآٍس َوَوْرٍد ِللَع هِ   ِللَخ ْرِجٍس ِبَلحاِظ ي َن ُت ِلزاِه  َعِجْب
اٍن  ْصِن ب ى ُغ ِشيِه-َعَل لَّ ُمْن  -َج

خْلُتُه
ِة         ْن َجّن ّر ِم ْن َف وِر َلِك َن الُح ِم

د )4(الُخْل

                                          :  بين وصفه وغزلهويقول أيضا مازجاً

اِعٍم      دٍّ ن ْن َوْرِد َخ َضْيُت ِم َق
َ

  ]البسيط[      

نْ  ِة َم ْوَق َوْجَن ذاٍر َف ِه َآُس َع اُد َوْجَنُت   ِللَّ ِرَتك َن النََّظ ْدَمى ِم  ُه ُت
 َنْحِبي َعَلْيِه َوَما - َواَأَسفى -َقَضْيُت

)5(َط
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ي أن  ِومحة ال جَّ ابن حِ  ورأى،  وهو ما يسمى بالمراجعة   ،  م الشعراء أسلوب الحوار   واستخد

ك  في البديع مـا نظمتهـا فـي أسـال          م حك ولو فوض إليَّ  "يقول  ،  أمٍرالمراجعة ليس لها كبير     

يقول ابن  ،  واستخدم القدماء هذا األسلوب في شعرهم ومن بعدهم شعراء هذا العصر          ،  )1("أنواعه

  : حجة في هذا األسلوب

ا    واِن َبَأّنه وُر األْقَح ْت ُثُغ  َقاَل
اَل ْأُس َق ا ُأَح: َوالَك َرُهَأن  اِآي َثْغ

هِ    ي َوْجناِت شَّاِميُّ ِف ُه ال ي       : َآْم قالَ    ُتفَّاُح بِّ َتَفكَِّه ْيَن الُمِح ا َع  )2(ي

ْوَآٌة َأَفم ي َش ْوَآِتيِل اُبوا َش  ا َته
ي       َواْنُظْر ِلُحْسِن َمالِبِسي ِفي ُزْرَقِت
ي  ْن َفْرَوِت ْسَتِجنُّوا ِم وِك َي لُّ الُمل  ُآ

رُ    َت األِمي ةِ  َأْن ى ِريَح َت َأْذَآ  )3( َوَأْن

الوا ْرقًا   : َوَق َر َش َت الَبْح َرِآْب
ً

  ]الكامل[

ُت   ْشرًا ُقْل ِه َن وَِّهي: َتْحِكي  ال َتَتَف
ي    اِني َقْهِقِه واُه الَقن ِه َأْف  َفَعَلْي

قَّويقول ابن زة من قصيدة في الزهوراع :  

  ]الكامل[

ِذي  ا اّل وُر َأن ا ُزُه اَدى ي َوْرُد ن    َوال
مْ   ْب َوُق ْسريُن ال َتْعَج ُه الّن    َفَأَجاَب

دا ِس  ْد َب اَل َوَق اُن ق    ْنَجاُبُهَوالَب
هُ    ا َل وُل َنْوَفُره راُن َيُق  َوالزَّْعَف

  : ياِجوويقول النَّ

  ]الطويل[

ا َْغ بٍ   َ ْن َعَجاِئ اَهْدَتُه ِم ا َش دِّْث ِبم َب   َفَح ُتَوَأْعَج َت ُقْل ا ال َقْي :  َم
اَمِتي         ْوَل ِقي  َوَعاَنْيَت ِفي األْسفاِر َه

َت ال َ)4(

  : سربقْاعر ابن َأويقول الش

  ]الوافر[

َنْقصٍ   ى ِب ْد َواَف َل َق ُت النِّي َصاِلحْ     َرَأْي ى الَم َساُد َعَل ْد َزاَد الَف  َوَق
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َشرٍ  ُت ِلَمْع اُلوا: َفُقْل اذا؟ َفَق اِلحْ     :َم َر َص ى َغْي ِر َولَّ يُّ األْم  )1(َوِل

شَِّقيَق َأْلُت ال ٍة َس ْن ُنْقَط ضَّ َع  الَغ
ْ

  : يِوم الحةَجَّويقول ابن ِح

  ]الطويل[

َدت َوْجَنِتي       : َفَقاَلَ اَم ِب ْسِك ه َواُد الِم َأثََّرا     َس ا َف َل ِفيه َر التَّْقِبي ْد َأْآَث  )2(َوَق

  
ي بٍِ        ْن َأِب ُم ِم ُه َأْرَح ُت اللَّ  )3(يَفُقْل

  .  على ذلكو الشعراء أكثروا من استخدام هذا األسلوب في شعرهم واألمثلة كثيرةٌ

 اللفظـة الواحـدة     أن يكرر المـتكلم   "ومن األساليب التي استخدموها أيضا التكرار وهو        

والمراد بذلك تأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد أو اإلنكار أو               ،  باللفظ والمعنى 

وأكثر الشعراء من استخدام حـرف التـشبيه        ،  )4("التوبيخ أو االستبعاد أو لغرض من األغراض      

نقطة  "ألنه،  ت المكررة  من بين المفردا   المرتبة األولى واحتل  ،   في أشعار الوصف    وتكراره "كأن"

متداخلة تارة ومستقلة   ،   ومعنوية ومجردة   حسيةٍ ومنطلق الشاعر إلى تصوراتٍ   ،  البدء واالرتكاز 

  :في وصف النيل يوِرصنْ المهاِبقول الشِّ" كأن"ومن األمثلة على استخدام ، )5("تارة 

ا   " ي الَهْيَج ْسِج َداُوَد ِف ْن َن ِم
ُ

َرا    ا َتَعطَّ رَّْوُض ِمْنَه دِِّه َوال ى َخ  َعَل

  : ي مورياًاِجووقال النَّ

  ]الوافر[

ْسَرى  ى ِبَم ا َأْوَف َل م اُلوا النِّي ّصِليِبي  َوال َوَق اَد َوال ال اُروُز ج   النَّ
ْه ِبَوَش ى ُر َأبي ى ِبُرْحم ا َواَف   م

  ]البسيط[                                                                             

ُدهُ    ْبحًا تًَُجّع صَّبا ُص ُه َوال    َآَأنَّ
ل ا َ" َأنَّ رِّيحُ َآ ُه َوال ُشُرها َأْمواَج وُل    َتْن ُل َمْقُت ا الَمْح َواِرٌم ِبُظَباه  َص

                                                

هِ  َرْيَن ِب اداٌت َج سُّْفُن غ ا ال ُن   َآَأّنم ي ُش ا الَمَراِس يُلَله  وٌف َأْو َمراِس
 

  . 1/141، مستوفى الدواوين، محمد، األزهري) 1(
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َرةٍ     الَخْوِذ َزاِئ ٍة َآ لِّ جاِرَي ْن ُآ ولُ     ِم اَك َمْحُل َل َأْن َتْلَق ا َقْب  ِإزاُره
وِل اِء َمْوُص ُر الم ا َوَخِري  َدفٌّ َله

َذا      ْشغولُ    ِبُحْسِنها َقْلُب َه ل َم  )1( الّني

  
  
ِه اَألْرِض    ْيٍن ِبَوْج راُق َع َرْق

هُ   واُج َتْلِطُم شَّطُّ َواألْم ا ال    َآَأّنم
ٌة اُء غاِنَي ُة الَغّن ا الرَّْوَض  َآَأّنم

  : س في وصف شجرةكاِنبن ماويقول فخر الدين 

  ]البسيط[

تْ   ْد َآُمَل ِد َق اِن الُخْل ْن ِجن ا ِم اِء   َآَأّنه ْضراِء َلّف ْن َخ ْسُبَك ِم ْسنًا َوَح  ُح
اَق ِإذا   ْدَن الّرش َصاَنها الّل َأّن َأْغ اءِ    َآ اُف َعْطف ا َأْعط ْزَن َأْفناُنه  َهَم

ا ال ْتَآأّنم ْد َعِلَق ْرآٌة َوَق ُر ِم ْسٍن َوألالءِ    ّنْه ي ُح ْدِهُش ِف ِه ُت  َعَلْي
َفا   ًة َوَص َدى ُزْرَق يَن ُيْه ُه ِح  َآَأّن

ْهال )2(َش

 الموصـولة    إلى تكرار أدوات االستفهام والشرط والنداء واألسماء       ويعمد الشعراء أحياناً  

  : سكاِنبن مايقول فخر الدين  حروف،وغيرها من ال

  ]البسيط[

ا    ْن َأْزهاِره ْوُج ِم فََّق الَم ْم َص َآ
ًا َ َط

ْفراءِ    َضاٍء َوَص ُه ِبَبْي  َفَنقََّطْت
حٍ      ْن ُمَل ُه ِم ا َأْبَدْت ُت ِلَم ْم َطِرْب ٍل َوآراءِ     َوَآ لُّ ِذي َعْق ا ُآ ْصُبو َله  )3(َي

  

  

َ َ

  : ييِنماِمالدَّ بكر ويقول أبو

  ]يلالطو[

ّذَرا    َفما الشَّْمُس ِإّال َوْجَنٌة ِمْنُه َأْشَرَقتْ      ْبِري َتَع ِه َص ّدًا ِفي ارًا، َوَخ  َنه
اِئرٌ  ِه ح َنا ِفي ْن َس ْدُر ِإّال ِم ا الَب َأّثَرا   َوم ُه َفَت اًة َل  َأَراَد ُمَحاآ
ْسِبلٌ   َو ُم ْعُرُه َوْه ُل ِإّال َش ا اللَّْي اَر ِبا  َوَم ْد َص ُه َق َراَوَلِكنَّ ِه ُمْقِم  لَوْج
ِذي   ِه اّل ْشُر ِفي ْسُك ِإّال َن ا الِم َوم

ط
ُب       ناِدها الطِّي ْن ِإْس َث َع َأحاِدي

َا )4(َعّ
                                                 

، ديوانه:  الثاني من البيت األول مضمن من المية كعب بن زهير، ينظر، الشطر30-29، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 1(
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  : ءوفاال  أبيبنا يقول أبو الفضل ،"حيث"ومنها تكرار 

  ]الرمل[

رانْ    ْدِر ِق ذا الَب شَّْمِس ِب ِذي ال  )1(َوِل

  

  

َضْت     اٍم َم ْفَو َأّي َراُه َص انْ     َذآِّ ِو ِدن َع اللَّْه فَّْت َمْنَب ُث َص  َحْي
ا   َح ِق الرُّب ي ُأْف ِر ِف ُم الزَّْه ُث َنْج رانْ      ْي ِه َنيِّ ْأُس ِفي ال َوالَك  َوالطِّ

َرةٌ    َوى داِئ الُك الَه ُث َأْف  َحْي

  : يِمديقول صدر الدين اَآل، ومنها تكرار حرف النداء

  ]الطويل[

دَِّي   ْر ِبَخ ُع ال َتْعَث ا َدْم ًاَوَي اِجِري       جاِري ْوَق َمَح  َوِرْفقًا َفِإنَّ الَجْرَي َف
ْب ا ُص اَد َوي َوى الِبع ْم َتْه اُح َآ اِجِري         َآَأّنم اَك َه  ِبَهذا التََّجّنِي َآاَن َأْوَص

دٌ          َت راِق سَُّرى َأْن ُر  َويا َنْجُم َما َهذا ال دَُّجى َغْي ْيِر ال ى َس َرى َأْم َعَل ُت
اد ق ْدُر إِ  ا َب اً َوي اَمْرَتِني ُمَتَكلِّف رِ            ْن َس َسا ي ِبُم تُّ ال َأْرضاَك ِل  )2(َفَكْم ِب

  ]الطويل[

نْ    ْن ِم ُب َلِك ا َوَأْرَآ اُه َهْوَدَج  )3( ُثَرّي

اال      َواَك َم ي َه ي ِف  )4(َحّمْلَتِن

  ]الرمل[

                                                

ِم

لكن "لفظ أكثر من مرة في البيت نفسه مثل تكرار حرف االستدراك            الوقد يكرر الشعراء    

  : رجيقول ابن ح، في البيت" 

ي  الَم َمِطيَِّت ّن الّظ ِري َوَلِك  َوَأْس

  : س مجانساًكاِنبن ماللشاعر مجد الدين "  ماال "ومنه تكرار 

  ]مخلع البسيط[

ص اال ياُغ اِض َم ي الّري  نًا ِف

  : يِكتُشْفي قول الب" الجوى " و" الشكوى " و " البكاء" ومنه تكرار ألفاظ 

ضَُّحى ُربَّ َوْرق ي ال وٍف ِف َننِ    اَء َهُت ي َف َدَحْت ِف ْجٍو َص  ذاُت َش
 

  . 191، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 1(

  . 45، روض اآلداب، الشهاب، الحجازي) 2(

  . 205، ديوانه، ابن حجر، العسقالني) 3(

  . 37، ديوانه، مجد الدين، ابن مكانس) 4(
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اِلحاً   رًا َص ًا َوَدْه َرْت ِإْلف ي      َذَآ ْت َحَزِن ًا َوَهاَج ْت ُحْزن  َفَبَك
ا   ا َأرََّقه اِئي ُربَّم ي    َفُبك ا َأرََّقِن َا ُرّبم  َوُبكاه

ي      الَجَوى َتْعِرُفِن ضًا ِب َي َأْي  )1(َوْه

ْه دِّياِر َوَحيِِّهنَّ ْز ِبال هْ      َأَال ُج اِلُم َحيِِّهنَّ ْت َمَع ْد َدَرَس  )2(َفَق

وقول ابن حجر :  

َصاِب الِفراِق ُم ُشوٍق ِب الُم َم  َس
ابِ   ْنُهُم َوِرح اٍض ِم ي ِري َرْت ِف  َس

ِذئابِ     ِه ِب ْن ِغْزالِن دََّل ِم  )3(َتَب

ْيَن ِغ َشاُجرٌ َوَب اِن َت اِت الِجن  راس
اُطفُ       ِه َتع  )4(َوَبْيَن ُغُصوُن الباِن ِفي

  : يِمديقول صدر الدين اَآل ،"إذ " وتكرار الظرف 

يُض     ِل ِب اِلي الَوْص ُث َلي َوَحْي

ا    ا َأْفَهُمه ْشُكو َفَم ْد َت ا تَ    َوَلَق ُكو َفَم ْد َأْش يَوَلَق  ْفَهُمِن
ا  الَجَوى َأْعِرُفه ي ِب َر َأنِّ  َغْي

  : يواِجوقول النَّ

  ]الوافر[

  ]الطويل[

ُردّ   ْن ال َي ى َم الٌم َعَل َواِبيَس     َج
َسْحَرٍة ِسيِم ِب اِس الّن الٌم َآَأْنف    َس
َساِفرٍ     ى ُم ْن ُمَعن يٌم ِم الٌم ُمِق  َس

  : ءوفاال  أبيبنايقول أبو الفضل ، "بين"ومنها تكرار الظرف 

  ]الطويل[

َصُانُف   ِه َت ِك ِفي وِر اَألْي ْيَن ُطُي  َوَب
زاُحمٌ  ًا َوَت ِه ُبك ْيَن َغَواِدي  َوَب

  ]الطويل[

ْيُش ُم اِنٍعإذا الَع ِب ي َضرُّ الَجواِن    ْخ
ا ّد ال اُروتَ  ْسنُد م حاِر ُت ْسَمُة األْس واُترِِ    ِإذا َن ا ِبَت ِث الرُّب ْن َأحاِدي ا ِم  )5(َلن

                                                 
  . 936-935، تأهيل الغريب، شمس الدين، النواجي) 1(
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  : يواِجيقول النَّ، ومن التكرار استخدام القسم المكرر

  ]البسيط[

ُت أَ   ا َيمَّْم ِه م ِه َواللَّ ُكُمَواللَّ َلِم"ِإّال    ْرَض ِذي َس ًا ِب َذآَّْرُت ِجيران  )1("َت

ي في وفـاء النيـل      واِجمن ذلك مقطوعتان للنَّ   ،  ومن األمثلة على التكرار تكرار المعنى     

  : يقول،  بسيطتغييٍرمع وأعادها في موضع آخر " اهللا ألطف من أبي بي "حيث كرر لفظة 

 )2(يي ِبِب َأْن ِمَفَطْل َأَه الّلُتْيَأَر  

  
ي  ْن ِمُمَحْر َأُه اللَُّتْلُقَف   ي ب  )3( أب

  : ةاعقَّيقول ابن ز،  ما كرر الشعراء معانيهم وألفاظهم في أكثر من قصيدةوكثيراً

ي    ينَ  َتْحِك َع الُمِحّب َصاَرُتُه َدْم  )4(َع

اُهُم اُر َأت واِنٍسَوالُجّلن  و ِبَف
َدتْ    دُُّيوِك ِإذا َب َراِف ال ِل َأْع ِة   َأْو ِمْث َن الُمْرجاَن سًا ِم ي َقواِدي  )5(َتْحِك

                                                

  ]الوافر[

ِلرى الّنْسَمِب ا َأي ا ِم ِفُطْح الَقّبَدَو   واّجَضى َفَفْو م ِب َأْنين  بي
وٍقْخَم ِلْعَرْض َأْمَلَو  يّن ألل

  : ويقول

  ]الوافر[

سرى  ى بم ا أوف ل م الوا الني صليبي   وق اد وال ال اروز ج  وال الن
ا وَ  َأُرْهَشَو ب م  ىَمْحُرى ِباَفبي

  ]البسيط[

دْ   دُُّيوِك َوَق َأْعراِف ال اُر َآ  َوالُجلّن

  :  أخرىويقول في قصيدٍة

  ]الكامل[

ةِ    ِل الَقْلَع َشرََّفٍة َآِمْث ٍر ُم  ُحْم

  :ةاعقَّيقول ابن ز،  للفصل بين حديث وآخرمثل اسم اإلشارة هذاوقد يستعمل الشاعر أداةً

 
  .  239، ديوانه: ، الشطر الثاني مضمن من قول البوصيري، ينظر255، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 1(
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  ]الكامل[      

اَل الَبَنْف اِخرًاق وِر ُمف ي   َسُج ِللّزُه ْن الَزَوْرٍد َأْزَرٍق ِذي َخْلَعِت  ِم
ةِ  اَب الزُّْرَق َسْت ِثي ِل ذا َلِب  َفَألْج

ةِ      لِّ ُمِلمَّ ا ِلُك دَُّه الُحَكَم ْد َع  )1(َق

ْشِرينِ         ْهِر َت ي َش ّب      َيا ساَدًة َهَجروا ِف اُل الُح وِني ِرج ِإْن ِبْعُتم

ا          ْن َلْوِنه سََّما ِم   َوالَبْحُر غاَر ِمَن ال
قٌ     ٌق راِئ ٌن َرِقي ي ُدْه ذا َوِل  َه

فنية في شعر شعراء ذلك العصر ابتداء الشاعر واختتامه قصيدته بفكرة           ومن الظواهر ال  

  .  يصف فيها مدينة الخليلة في مطلع قصيدٍةاعقَّمثل قول ابن ز، واحدة

  ]البسيط[

ن ْش )2(َت

  : ويقول في خاتمتها

ّب      اُل الُح وِني ِرج ِإْن ِبْعُتُم
  ]البسيط[

ْشرينِ         ْهِر َت ي َش  يا َساَدًة َهَجُروا ِف
ن ْش )3(َت

  : ي في مطلع قصيدةاِجويقول النَّو

  ]الوافر[

ه ّدياِر َوَحّيِهنَّ ْز ِبال ه      أال ُج اِلُم َحيِِّهنَّ ْت َمَع ْد َدَرَس  )4(َفَق

ّد ْزال ُجَأ    )5(هّنِهيَِّح َوياِربال

ِه   ْت َعَزاَلْي ِث َواْنَهلَّ حاِئُب الَغْي  )6(َس

                                                

  : ويقول في خاتمتها

  ]الوافر[

اٍزي ِح ِفْدِشْن َأاِقّشلُعِلَو  ج

  : ياِجويقول النَّ"  الشطر األول في قصائد أخرى وقد يكرر الشاعر أحياناً"

  ]البسيط[

تْ          ا َهَمَل ْرِش م ُه الَع  َصلَّى َعَلْيِه ِإَل

  : رىويقول في خاتمة قصيدة أخ

 
 . 195، ديوانه  ،ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة)1(

   . 102، نفسه) 2(

  . 113،  نفسه)3(

  . 128، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 4(

  . 131،  نفسه)5(

  . 42، نفسه )6(
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  ]البسيط[

تْ         ا َهَطَل ْرِش م  )1(ُسْحٌب َوَغرََّد ُقْمِريٌّ َعَلى الشََّجرِ       َصّلى َعَلْيِه ِإَلُه الَع

وهـو أن يـأتي     "،  لغازي شعر الشعراء أسلوب األ    ومن األساليب التي انتشرت بكثرة ف     

، على غيـره   يدل ظاهرها    ويأتي بعباراتٍ ،  من غير ذكر الموصوف   ،   مشتركةٍ المتكلم بعدة ألفاظٍ  

وكان الشعراء يعمدون إلى غموض ألفـاظهم ومعـانيهم وعمقهـا وعقادتهـا             ،  )2("وباطنها عليه 

   .)3(ووعورتها حتى يصعبوا على المتلقي حل اللغز أو فهمه

فاللفظي يشار فيه إلى الموصوف بذكر كلمات تتـضمن         ،   ومعنويٌّ واأللغاز نوعان لفظيٌّ  

يشار فيه إلى   فأما المعنوي   ،  التصحيف أو القلب أو الحذف    ب،  اسمه أو بعض أحرفه تضميناً خفياً     

  .)4(الموصوف بمجرد ذكربعض صفاته

ًا   اَر َمْوُزون ًا َص  )5(َواوًا َوُنون

  
  

                                                

لـى  وربما يرجـع ذلـك إ  ، والحقيقة أن الشعراء أكثروا من نظم األلغاز في هذا العصر  

ومن األمثلة على   ،  يء الملغز ويه والتعمية والدقة في وصف الش     محاولة إبراز مقدرتهم على التم    

  : ياِجوي قول النَّاللغز اللفظ

  ]السريع[

ْكُلهُ     َسٌن َش ْيٍء َح ُم َش ا اْس ا      م اِس َمْوُزوَن َد الّن اُه ِعْن  َتْلق
ُه دوَدا َوِإْن ِزْدَت َراُه َمْع  َت

تحـدث  حيث ي ،   في العنب   من ثالثين بيتاً   ي لغزاً ِسنْه الب هانرالب قول،  ومن النوع الثاني  

  : يقول، عن صفاته

  ]الخفيف[

ي   ذا ِل َرٍة َوَآ اٍض َوُحْم  َفَرحًا َمْن َراٍح َسَرْت ِفي الَمفاِصلْ         ُذو َبي
انٍ  وَد ُجَم ُدو ُعُق راُه َيْب لْ    َوَت ي ُمماِث ِر ِحبِّ ُر َثْغ ا َغْي ا َله  م
الَفَة راٍح ْورًا ُس راُه َط لْ   َوَت ا َحواِص اِب ِفيَه ُدّر الُحب  َوِل

اَوَع ي َعَلْين وِدِه ُيَغنِّ ى ُع ْل   َل يُج الَبالِب ِه َتِه يٌّ ِب  َأْعَجِم
 

  . 46، واجيدراسة شعر شمس الدين الن، حسن، عبد الهادي)1(

  . 2/342، خزانة األدب، ابن حجة، الحموي) 2(

  . 8/433، عصر سالطين المماليك، محمود رزق، سليم: ينظر) 3(

  . 52، كتب األلغاز واألحاجي اللغوية وعالقتها بأبواب النحو المختلفة، أحمد، الشيخ: ينظر) 4(

   . 374،دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 5(
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ٌه ُه َفواِآ َك ِمْن راٌبَل     َوَش
  
لْ    زاُل ُمواِص شَّاِم ال َي َو ِبال  )1(ُه

  المحسنات البديعية
ية ،فقد  من األساليب التي أكثر الشعراء استخدامها في أشعارهم أسلوب المحسنات البديع          

 )2( العرب على البديهة منذ العصر الجاهلي      ااستخدمهو،  مملوكي الثاني بها  أولع شعراء العصر ال   

التـي   في تأليف علـوم البالغـة         كبيراً أن القرن الثاني الهجري شهد نشاطاً      :لعدة أسباب منها  

 تهار أول بديعيةٍ   من الناس بعد اش     كبيراً كما أن هذا الفن لقي قبوالً     ،  تمخض عنها والدة فن البديع    

 الحديث عن أهمها وأكثرها شيوعاً بين الـشعراء أال وهـي            ، وسأبدأ )3(وسيرورتها على ألسنتهم  

  . التورية

  التورية - 1

، ومعناها أن   )4(" الها رتبةً أغلى فنون األدب وأع   "ي أن التورية من     ِومة الح جَّرأى ابن حِ  

 وداللة اللفظ عليـه     أحدهما قريب ،   ومجازاً و حقيقةً أ،   له معنيان حقيقيان    مفرداً يذكر المتكلم لفظاً  

ويوري عنه بـالمعنى    ،  تكلم المعنى البعيد  مفيريد ال ،   وداللة اللفظ عليه خفية    واآلخر بعيد ،  ظاهرة

ذا العصر أولعوا بالتورية حتى أصبحت هدفاً لكل شاعر وكثر          ، والحقيقة أن شعراء ه    )5("القريب

 على ذلك كثرة األبيات الشعرية التي تضمنت هـذه األلـوان            ويدلوتعلقوا بهما    )6(التأليف حولها 

وقد تهافت الشعراء وتباروا في نظمها ألنهم رأوا فـي ذلـك تفـوق الـشاعر                ،  البديعية والفنية 

  : يِومة الحجَّوعبقريته ومن األمثلة على التورية قول ابن ِح

                                                

لْ   اُه واِص َك َتْلق ْصٍر ِإَلْي لُّ َع  ُآ
بٍ  لُّ َقْل ا ُآ ُه ِبه لْ   َوَحالواُت ْسِر َحاِم ُب ِللَك َسُروُه َوالَقْل  َآ
نْ  ٌل َوَلِك ْصَر َقِلي ي ِم ُلُه ِف  َوْص

 في حله ألن الشاعر قد ضمن بعض األلفـاظ التـي            بةً يجد صعو   ال لهذا اللغز والقارئ  

  .  أنه يكون خمراً ويكثر في الشاممثل ذكر، فهمهتسهل 

 
  . 139-138، نزهة األنام، أبو البقاء، البدري) 1(

  . 88، فن المديح النبوي في العصر المملوكي، غازي، ينظر شبيب) 2(

  . 255-253، البديعيات في األدب العربي، علي، وأبو زيد، 187، ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً، محمود، الربداوي:ينظر) 3(

 . 187/ 2 خزانة األدب،، ابن حجة، الحموي) 4(

  . 2/39، نفسه )5(

  . 675، )عصور الزنكيين واأليوبيين والمماليك( األدب في بالد الشام ، عمر موسى، باشا: ينظر) 6(
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  ]مخلع البسيط[

  
ا    َتِهي َأَراَآ ا َأْش ِه م  )1(َواللَّ

يِض ال   ُيٌن   ِب ُتْم َأْع ُت َأْن ا ُقْل ظَُّب

ّوْض ى َتَع اَل َأَراُك الِحَم ْصِن َق ا  ِبُغ دٍّ ِإذا َجَفاَآ   َق
ي ّد ِحّب ِد َق ْن َبْع ُت ِم  َفُقْل

والبعيـد  " شـجر األراك  "التي قصد بها المعنـى القريـب        " أراكا"فالشاعر ورى بلفظة    

                : ومثله قوله، "الرؤية"

  ]البسيط[

ى     ُسوُد َعَل ا َن ُه ِإّن ْت َلَواِحُظ  قاَل
ا ُد ُ)2(

ومـن   ،التي تعني السيادة والزعامة وتعني كذلك اللـون األسـود         " سودوا"فالتورية في   

 من أسماء الخيل وقد     التي هي اسم   " الكميت " في لفظ  ي مورياً يِنماِماألمثلة أيضا قول أبي بكر الدَّ     

  : قصد الشاعر بها الخمرة

  ]مجزوء الرمل[

ْم ْرَف ال ُق ُب َط ا َنْرَآ دامْ     ِبن ْبقًا ِللُم ِو ِس  لَّْه
اِني اِح َعن ا ص ِن ي امْ    َواْث ٍت َوِلَج  )3(ِلُكَمْي

واَآا   ِه ِس ُت ِفي  )4(َفاْحَتْج

  ]الطويل[                                             :  قولهومن توريات الشاعر أيضاً

  
دُ       َعَل   ْوُز َعاِق ِو َواللَّ  )5(ى َأْوِلياِء اللَّْه

                                                

  : "الغير"وبين " عود األراك"السواك بمعنى " بين ويقول أيضا مورياً

  ]المجتث[

تْ  كْنَدِريَُّة قاَل ا    :إْس اِظِري َدْع َأذاَآ ا ن  ي
رِ  َر َثْغ ْد َتَغيَّ  يَلَق

ا روِم ُعهوَده ُت الُك َدْت ِبْن ِئْن َعَق دُ  َل مُّ زاِئ مِّ َوالَه ِل الَه ِي َحْم ى َنْف  َعَل
ِدَها     اِم ِلِعْق ي الَمق هوٌد ِف َنْحُن ُش  َف

 
  . 104، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 1(

  . 36 نفسه) 2(

  . 130، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 3(

  . 120، نفسه) 4(

   .79،  نفسه)5(
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وهـو   ومعناها عقد الزواج      وهو المعنى البعيد    تحول الزهر إلى ثمرٍ    امعناه"عاقد"فلفظة  

  :  لطيفةس في توريٍةكاِنبن ماويقول فخر الدين ، المعنى القريب

  ]الوافر[

ْشرِ     ُه َوَن ٍب ِمْن ْرٍف َطّي  )1(بَِِع

  ]مجزوء الكامل[                                                                               

ماِئِلي "   َت َش ا َعِلْم  )2("َوَآم

  ]الطويل[

اِر َرْوضٍ   َذى َأْزه َساِوُمَنا َش اظِ    ُت َر ن ِهَتَحّي ِريِري ِفي   َوِفْك
ا   ِك اَألْرواَح َحق ُت َنِبيُع  َفُقْل

 الرائحة الطيبة ال الـشراء مـن البيـع          احيث قصد منه  " نشر "فالشاعر يوري في لفظة   

 بلفظة الندى التي تعنـي قطـرات المـاء          ة مورياً جَّومن التوريات الجميلة قول ابن حِ     ،  والشراء

  : اثفة والكرمالمتك

ا   ى الّرب ِسيُم َعَل اَد الّن ي      ج اَل ِل ِه َوق َدى َيَدْي  ِبَن
ًدى ْن َن ّصُر َع ا ُأَق ا َم  َأن

 العباس صـاحب     مدح أحمد بن محمد بن أبي بكر أبي        قوله في يني  ماِمومن توريات الدَّ  

  : تونس وإفريقيا

ّل  ِدنا ُآ ْن َحْم ْشَتِري ِم َو الُم ُه
َْآ َآ

رُ      اِلي َوُيْزِه اِق الَمَع ِضيُء ِبَآف  )3(ُي

  ]الوافر[

ُوُرودِ      ى ال ِبيَل ِإَل ْن ال َس  )4(َوَلِك

الون إليجاد  فالشعراء كانوا يحت  ،  د على الماء  والتي تعني الور  " الورود"وهو يوري بلفظة    

  . )5(ى يوظفون فيه تورية لطيفةمعنً
                                                

وأيضا الكوكب في السماء أحـد كواكـب المجموعـة          ،  المشتري اسم فاعل من اشترى    

  :  قولهكبيبن َأعلي  ومن توريات، الشمسية

ي    ُه ِحّب ُت َوَوْج ْد َظِمْئ وُل َوَق ُدودِ      َأُق ى َوْرِد الُخ ْرٍف َعَل ى َع  ِإل
ِديدٌ   ٌأ َش ي َظَم اًء َوِب  َأَرى م

 
  . غير مرقم الصفحات، ديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 1(

  .، الشطر األول من البيت الثاني مكسور104، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 2(

  . 88، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 3(

  . 120، كشف اللثام عن وجه التورية واالستخدام، ابن حجة، الحموي) 4(

  . 73، بن حجة الحموياتقي الدين ، محمود رزق، سليم) 5(
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  الجناس -2
اهتم شعراء هذا العصر بالجناس ووظفوه وتالعبوا به في أشعارهم األمر الذي أظهـر              

  . قدرتهم على التعامل مع أنواع البديع المختلفة

  الجناس التام -أ

،وقد أكثر  )1(وترتيبهاالجناس التام هو اتفاق اللفظين في أنواع الحروف وأعدادها وهيئتها           

ومن األمثلـة   ،   في كثيٍر من األحيان    في أشعارهم دون تكلفٍ   وافراً  الشعراء من هذا النوع وجاء      

قَّالجميلة على هذا النوع من الجناس قول ابن زةاع:  

ْشِرينِ         ْهِر َت ي َش بِّ      يا َساَدًة َهَجُروا ِف اُل الُح وِني ِرج ِإْن ِبْعُتُم
  ]البسيط[

ن ْش )2(َت

ومثله قول  ،   وتشرين الثانية من الشراء    ،معنى الشهر  ب ىفالشاعر يجانس بين تشرين األول    

  : ءوفاال  أبيبناأبي الفضل 

  ]الرمل[

انْ          )3(ِفي ُربا الرَّْوِض َمغاٍن ِفي َمَغ

ّسحاَب      اِآي ال ي َح ا ُمْقَلِت َفَي

َدتْ   ا َأْن َش َر َلّم َأنَّ الطَّْي  َوَآ

  : يِمدومثله قول صدر الدين اَآل

  ]الطويل[

اِظِري     َعِدْمُت َغدَ   اَة الَبْيِن َقْلِبي َو َن
اظ )4(َن

 جناس االشتقاق -ب

  ]البسيط[               : يِرهزومنه قول محمد اَأل، )5("أن يجمع اللفظين االشتقاق"وهو

َسِقيِط ا    ْت ِب ْد ُآّلَل يَالَق لِّ َتْكِل  )6(لطَّ

                                                

 ُسْقيًا ِلَرْوٍض ِبِه األْغَصاُن َأْجَمُعها    

  : ءوفاال  أبيبناوقول أبي الفضل 

 
  . 288، اإليضاح في علوم البالغة، جالل الدين، الخطيب القزويني: ينظر) 1(

  . 102،  ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 2(

  . 191، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 3(

  . 45، روض اآلداب، الشهاب، الحجازي) 4(

   . 293، اإليضاح في علوم البالغة، جالل الدين، لقزوينيالخطيب ا) 5(

  . 3/147، مستوفى الدواوين، محمد، األزهري) 6(
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  ]السريع[

اْم ا َحَم ى ي ْزَت الِحَم ِه ِإْن ُج سَّالمْ      ِباللَّ َو داُر ال الِمي َفْه ْغ َس  )1(َبلِّ

 )2(َأْبَقى الَمَسا ِبالّضْوِء ِمْنُه َصباَحا      

  الجناس المقلوب -ج 

، وأمثلتـه   )3(وهو ما تساوت حروفه عددا وتخالفـت ترتيبـاً        ،  يسمى الجناس المعكوس  و

  : ءوفاال  أبيبنايقول أبو الفضل ، كثيرةٌ

  : يوِفنُين المهاب الدويقول أحمد بن محمد ِش

  ]الكامل[

ا    ِة الَح ي الدُّْجَن ّصِب ِف ْرُق الُمَح ِسْب   َب ْصباَحاَفَح َرى ِم ا َس  ُتُه َلّم
ُت ِإذْ   ًا َفَأِرْق ُه ُمَتَأّلق  َوَرَأْيُت

  ]ويلالط[

رَّْوِض  ي ال اُء ِف ٍل َوالم ْن قاِئ َوِم
ٌ َاف

رَّْوِض      ي ال ْرِم ِف لُّ الَك ٌد َوِظ َمِدي
ُف )4(َا

ةيَّوِنوتقول عائشة الباع :  

  ]الطويل[

اَب      ْذ غ تَّمِّ ُم ْدَر ال ّيْرُت َب َوَص
ا ُْؤن ي الَغم ُه َعّن ِهَفَحّجَب  ُم ِبَذْيِل

بُ    ُه َقِري ْدر ِمْن ُت الَب ِسي َوُقْل  َأِني
بُ       اُم َرِقي ى الَغَم َفى َحّت وا َأَس  )5(َف

  ]البسيط[                                                  : ييِنماِم الدَّويقول أبو بكر

  
ا     ا َأْرواُحن ْت ِبه حَّْت َفراَح َص

هِ          اَل الِوشاُح ِب ْد ج ا     َوَقدُُّه الُغْصُن َق ِه َلَغَط ي حافاِت ُر ِف الطَّْيُر َتْكُث  ف
ذْ     دِّ ُم ا      َوَصْفَحُة الَخ ذاُر ِبه طَّ الَع   َخ

ا )6(َغَلَط

  : يِردنْكَ السَّومثله قول علي بن وفا

                                                 
  . 185، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 1(

  . 1/257، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 2(

  . 1/195، يعأنوار الربيع في أنواع البد، علي صدر الدين، ابن معصوم) 3(

  . 173، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 4(

  . 25، نفحات األزهار على نسمات األسحار، عبد الغني، النابلسي) 5(

  . 112، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 6(
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  ]الكامل[

ْشِرقٌ       ْسِنَك ُت َرقُ      الشَّْمُس ِمْن َلَمعاِن ُح َك َأْش ِة ِإنَّ َوْجَه ى الَحِقيَق  َفَعَل
اَقةً   ُل َرَش َرٍف َيِمي ْن َت ْصُن ِم ْن   َوالُغ ُقَلِك يَقُة َأْرَش َك الرَِّش  )1( َمَعاِطُف

  الجناس الالحق -د 

، )2(" منـه   آخر من غير مخرجه وال قريـبٍ        بحرفٍ وهو ما أبدل من أحد ركنيه حرفٌ      "

  : ايَّ داِريبِطيقول ابن خَ

ُدِس   ي الُقْن ُر ِف ُه الّزاِه  )3(َجِبيُن

هُ    َأّن ِهالَل راٍح َآ ِل َأْف ي َلْي داَمى َزْوَرقُ  ِف ْيَن الّن ا َب ّشْرِب م  ِلل

  ]السريع[

ذي  ّد اّل اَن َق ْصَن الب َأنَّ ُغ سُّْنُدِس   َآ ِه ال ي َأْثواِب واُه َف  ّأْه
ْدَر ا َأّن َب دَُّجى َآ َت ال تَّمِّ َتْح  ل

  : ةجَّومثله قول ابن ِح

  ]الكامل[

  
ي  ُن ِف ُر َيْطَع َتطاَل الَفْج ى اْس َحّت

َ الدُّ
ُدّو ا    ّسناُن َأِو الَع َو ال  )4(َألْزَرُقَفْه

  الجناس المذيل - ـه

ين  الد زيقول عِ ،  )5(" في آخره فصار له كالذيل     ما زاد أحد ركنيه على اآلخر حرفاً      " وهو

يِلوِصالم :  

مِ     ي اَألَآ اِر ِف اِحِق اآلث ٍق م  )6(َآالِح

                                                

  ]البسيط[

أَذى     ارٌح ِب اٌر ج ّدْمَع ج َذّيُل ال  ُي

  : يوِرصنْهاب المومثله قول الشِّ

  ]الوافر[
 

 . 233، ديوانه السكندري، علي وفا، الشاذلي )1(

   . 1/140، أنوار الربيع في أنواع البديع، ر الدينعلي صد، ابن معصوم) 2(

  . 168، ديوانه، ابن خطيب داريا) 3(

  ، األبيات غير موجودة في الديوان، 1/76، خزانة األدب، ابن حجة، الحموي) 4(

 . 1/70 نفسه) 5(

  . 1/73 نفسه) 6(
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ْهدٌ    اُه َش ُت َلم يَن ُقْل اُلوا ِح    َوق
و     ُن َنْحُل اُه َنْح ادى عاِرض  )1(َفَن

ْتلُ    اِئٌز َق اِئْزَعج  )2(ُهّن َج

  رفالمحالجناس  -و 
  : سكاِنيقول فخر الدين ابن م، )3(الذي تتشابه حروفه وتختلف حركاته"وهو

الَفراشِ      ُق َآ راِن َأْقَل ى النِّي  )4(َعَل

  الجناس المرآب -ن 

  : يواِجيقول النَّ، )5( وبعض كلمة من كلمٍةاًبهو الذي يكون مرك

  
ي      ي ِب ْن َأِب َف ِم َه َأْلَط ُت اللَّ  )6(َرَأْي

ا   ِإْذ   ْن َرباِبه ِرَب ِم ِمَع الُمْط  )7(َس

                                                

ْسُلو    ُه َي ي َعْن وا َأّن َقْلِب  َوَظّن
لٍ   ِر َنْح ْن َغْي اِئٌن ِم ْهٌد آ  َأَش

  : سكاِنبن ماوقول فخر الدين 

  ]مخلع البسيط[

ْوٍم ْيَن َق ْرُد َب ي الَب ْد َهّزِن  َق

  ]الوافر[

راشِ   ي الِف ي ِف ْو َتَرْوِن ُت َفَل  َأِرْق

  ]الوافر[

َضجُّوا    ى َف ا َأْوَف ِل م ْسَرى الّني ِب ِبَم ْن َأِبي ا ِم ُط ِفيَن  َوَدبَّ الَقْح
ي   وٍق َألنِّ َرْع ِلَمْخل ْم َأْض  َوَل

  : سكاِنبن ماويقول فخر الدين 

  ]الرجز[

ها ي ِرياِض ُت ِف اَوالنَّْب ا ِبه   َرَب

  
 

  . 262، جني الجناس، جالل الدين، السيوطي) 1(

  . غير مرقم الصفحات، وانهدي، فخرالدين، ابن مكانس) 2(

  . 290، اإليضاح في علوم البالغة، جالل الدين، الخطيب القزويني) 3(

  . غير مرقم الصفحات، ديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 4(

  . 298، اإليضاح في علوم البالغة، جالل الدين، الخطيب القزويني: ينظر) 5(

  . 331، واجيدراسة شعر شمس الدين الن، حسن، عبد الهادي) 6(

  . غير مرقم الصفحات، ، فخر الدين، ابن مكانس) 7(
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  الطباق -3

 واألسـود   ،والـضحك والبكـاء   ،   مثل الطول والقصر   ،)1("الجمع بين الشيء وضده   "هو

، والمطالع لشعر الشعراء يجد أنهم أولعوا بهذا النوع واستعملوه بكثرة في أشـعارهم            ،  واألبيض

  :  مطابقا بين الضحك والبكاءيجاِز الِحهابويقول الشِّ ،وأمثلته كثيرةٌ

ضَُّحى     ْمُس ال واَرْت َش َوَت
  ]الخفيف[

سَّحابِ       اِء ال  َضِحَك الرَّْوُض ِمْن ُبك
ا )2(ال

قَّويقول ابن زةاع :  

  ]الكامل[

َرتْ     اِت َوَأْزَه َت الّنب ا َمْي ا ِبه  َأْحي
   

ةِ         )3(ِبَحداِئٍق ِهَي ِفي الرِّياِض ِبَبْهَج

اً  صاُنها َطَرب َصْت َأْغ ٌة َرَق  َوَرْوَض
ا      )4(َوُحْسُن َمْنُثوِرها الَمْنُظوِم ُيْلِهيَن

  "المنظوم"و" المنثور"فهو يطابق بين 

  قابلةالم -4

  : يِلِصوالمين  الدزيقول ِع، )5(ويختلف عن الطباق في أنه يكون في معنيين أو أكثر

ِر     ْبُح الَهْج ِشيِب َوُق ْبُح الَم ُص
َ

  : يجاِز الِحهابول الشِّويق

  ]البسيط[

ا          ِمْن َشْدِو ُوْرٍق َعِن األْلَحاِن ُتْغِنيَن
ِدنا   َب حاِس ًا َقْل قَّ َغْيظ ِقيُقها َش  َش

  ]البسيط[

هُ        ِل قاَبَل ْسُن الَوْص  َلْيُل الّشباِب َوُح
د )6(َاَن

  
                                                 

  . 339، كتاب الصناعتين، أبو الهالل، العسكري) 1(

  . 385، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 2(

  . 191، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 3(

  . 367، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 4(

  . 1/129، خزانة األدب، ةابن حج، الحموي: ينظر) 5(

  . 1/132 نفسه) 6(
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  االآتفاء -5

ويتقاضى ذكره ليفهم بـه  ،  بمحذوف من الشعر وقافيته متعلقة   أن يأتي الشاعر ببيتٍ   "وهو

 في الذهن مما يتقاضـى      ويكتفي بما هو معلوم   ،  فال يذكره لداللة ما في لفظ البيت عليه       ،  المعنى

  : سكاِنبن مامنها قول فخر الدين ، وأمثلته كثيرةٌ )1("تمام المعنى

ا      ِه َآَأّن ى َجواِنِب ُل َعَل  )2(َنِمي

ي    َة َوالهج ِسِطي ِلَمكَّ ِة اْنَب  )3(ِبالّناَق

ا       َجَفاِني َفيا    َرِك األْجف ْن َش  )4( ِللَِّه ِم

  : ييِنماِمالدَّويقول أبو بكر ، "األجفان" و" طوفان "يريد

ا    و ِبه اِن َأْله قاِئُق النُّْعم ا  َش ّز الّلق وى َوَع ْن َأْه اَب َم  ِإْن غ
شَّقا      ي ِبال ِإنِّي َأْآَتِف اَب َف  )5(غ

                                                

  ]الوافر[                                                                                        

اً   ُه ِرْفق ي ِمْن َرٌس ُنالِق ا َف ا    َلن َدْيِن ِإذا َثِمْلن ِق الَواِل  َآِرْف
كاَرى   ُه ُس يَن َنْرَآُب ا ِح  َتران

  : يواِجويقول النَّ

  ]الكامل[

ةً   َت َوناَق ْد َبَعْث ًا َق ًال َهِجين ي   َجَم جَّ ِف جَِِألُح ْم َأَتَحجَّ َنِتي َوَل   َس
ُلِعي ُت ألْض ًا َوُقْل َدْوُت ُمْكَتِفي  َفَغ

  : ويقول، "الهجين "  في البيت الثانييريد

  ]الطويل[

َعيا زََّة َفاْس ُع َع َذا َرْب ّي َه ا    َخِليَل ي طوف ِه َأْدُمِع اَلْت ِب ِه َوِإْن َس  ِإَلْي
ا  اِم َوَجْفُنه َب الَمن ا ِطي ي َجَف  َفَجْفِن

  ]السريع[

  
ْرِب   ي الُق دُّ ِف ي َوِإْنَفالَخ  َنِعيِم

 
  . 97، كتاب الشفاء في بديع االكتفاء، شمس الدين، النواجي) 1(

نميل على جوانبه كأنا     نميل : و الشاعر يشير إلى قول علي بن الجهم. غير مرقم الصفحات، ديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 2(

 .148، ديوانه، إذا نميل على أبينا

  . 302، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، بد الهاديع) 3(

  . 303، نفسه )4(

  .116، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 5(
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  : ويقول الشاعر نفسه، "الشقائق"يقصد 

ِر ساَط َزْه ُع ِب َسَط الرَِّبي ْد َب  َوَق
دَّى رَّْوَض الُمَف اِآُر ال اَل َنب ْسري    َتَع ى َوْرٍد َوَن ْسَعى ِإَل ْم َن  )1(َوُق

  : يواِجويقول النَّ، "النسرين"وهو يقصد 

صَّبا   ِسيُم ال بَّ َن و ِإذا َه  )2(َأْهُف

   . االصب، افالقافيتان يمكن قراءتهما الصَّب

  التوجيه -6

والتوجيه يكون فـي أسـماء األعـالم        "،  )3(" الكالم محتمال لوجهين مختلفين    وهو إيراد "

ة على لسان زهر البنفسج     اعقَّابن ز ، ومن أمثلته قول     )4("وقواعد العلوم أو غيره من شعب الفنون      

  : موجهاً بشخصيٍة إسالميٍة

قٌ     ٌق راِئ ٌن َرِقي ي ُدْه َذا َوِل  َه
ي         )5(ِمْن َأْفَضِل اَألْدهاِن َأْعِني ُدْهَنِت

والمصطلحات الفقهية  ،  وعمد شعراء هذا العصر إلى التوجيه بأسماء األماكن الحجازية        "

  : بالمصطلحات النحوية قولهي واِجومن أمثلة التوجيه عند النَّ، )6("المتصلة بفريضة الحج

                                                

  ]الوافر[

رَّْوُض زاهٍ   صاِحِبي َوال وُل ُم    َيُق

  ]السريع[

َضى   ِشي َم ِه َعْي باِح الَوْج َد ِص ا     َبْع صِّبا   َفي ان ال ُه َزَم ى اللَّ  َرَع
ي  نَّْجَم َلِكنَِّن ى ال تُّ َأْرَع  َوِب

  ]الكامل[

دَّ    ْد َع ةِ َق لِّ ُمِلمَّ ا ِلُك  ُه الُحَكم
هِ  ي َتْدِويِن وُل ِف ّشاِفِعيُّ َيُق  َوال

  ]الكامل[                                                                                        
 

   . 107 ، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة )1(

 . 302، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 2(

 الحلة السيرا في مدح خير، ابن جابر، وينظر األندلسي، 284، اإليضاح في علوم البالغة، جالل الدين، لقزوينيالخطيب ا) 3(

  142،الورى

  . 1/303، خزانة األدب، ابن حجة: ينظر) 4(

  . 195، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 5(

  . 44، المطالع الشمسية في المدائح النبوية، شمس الدين، النواجي) 6(
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ا  اِرِج ِليِنه ي َمخ دٍّ ِف روُف َم عُ      َوُح ْرٍف َمْقَط ّل َح ال َوِلُك ُع الَف  َقْط
ا  ْم َله ا َفَلَك َدًال ِبه ِضي َب  )1(ى ِتْلَك الدِّياِر َوَمْوِضعُ    َعْطٌف َعلَ    ال َأْرَت

  : ءوفاأبي البن اومن التوجيه بالمصطلحات العروضية قول أبي الفضل 

  ]الطويل[                                                                                       

لُّ    ٌد َوِظ رَّْوِض  َمِدي ي ال ْرِم ِف  الَك
ُف )2(َا

ّرْوِض  ي ال اُء ِف ٍل َوالَم ْن قاِئ َوِم
ٌ اف

  : ييوِطومن التوجيه بالمصطلحات النحوية قول السُّ

  ]البسيط[

دا         ِفي َرْوَضٍة َنَصَبْت َأْغصاَنها َوَغ
  

صورِ  َوالظِّلُّ ما َبْيَن َممْ        )3(ُدوٍد َوَمْق

ُرورِ         وٍع َوَمْج ْيَن َمْرف ّصبا َب  َذْيُل ال
ا      َقْد ُجمِ  ْصِحيٍح َجواِنُبه َع َت َع تَ   َعْت َجْم ا َجْم ُع ِفيه اُء ُيْجَم ِسيِرَوالم  ْك

هِ         اًن ِب ا الَعن ْأِخيرِ       َوالرِّيُح َقْد َأْطَلَقْت ِفيه ِديٍم َوَت ْيَن َتْق ا َب ْصُن م  َوالُغ
ورِ    َوالرِّيُح َتْجِري ُرخاًء َفْوَق َبْحَرِتها     ي ِزّي َمأُس ٌق ِف ا ُمْطَل  َوماُؤه
عِ        ْصروٍف َوُمْمَتِن ْيَن َم  َوالماُء ما َب

كلهـا  " المقصور"و "الممدود"و" التأخير"و   "التقديم"و" التكسير"و  " الجر"و  " الرفع"فألفاظ  

فجـاءت سلـسةً     ، ويالحظ أن الشاعر أحسن توظيف هـذه األلفـاظ          من علم النحو   مصطلحاتٌ

  : ياِرثَبان اَألع الشام قول شَ أنهارومن التوجيه بذكر أسماء، ومنسبكةً دون أي ثقل

  ]البسيط[

َرَدا        ا َب يَن      َشْوِقي َيزيٌد َوَقْلُب الصَّبِّ م ُشوِق ِح َن الَمْع ي ِم اَن َيْأِس َوَب
َدا َغ ى  ذوُل َحَك واٌت َوالَع ْدَمِعي َقَن ْشِقِه      َوَم ي ِع ى ِف وُم الَفَت ْوَرا َيُل َث
ََدا َ)4(

  : ييِناِممومن التوجيه بالحديث الشريف قول أبي بكر الدَّ

                                                 
  . 61، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 1(

  . 173، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 2(

  . 344، كوكب الروضةجالل الدين، ، السيوطي) 3(

  . 55، نزهة األنام، أبو البقاء، البدري) 4(
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  ]مخلع البسيط[

ي   ا َحِبيِب صُّْبُح ي َس ال ْد َعَط الِفراقِ     َق َشمِّْتُه ِب ال ُت  )1(َف

من التوجيـه   و ،)2("إذا عطس أحدكم فحمد اهللا فشمتوه     "وهذا توجيه من الحديث الشريف      

  : ينيماِم بكر الدَّبأسماء النجوم قول أبي

  ]الكامل[

هُ     َل َدْمَع اُف أْرَس ا الَوّآ اُء الَحَي ِد     َو   م ّسحاِب َق ِل ال ْن َخَل ْرُق ِم الَب
اْلَتَظ ْت روِج َتَحجََّب ِد الُب ي ُأُس ذا َوِف ا         َه  َشْمُس الّسماِء َوَقْد َأَبْت َأْن ُتْلَحَظ

َرهُ  َتطاَب َزِئي ُد اْس ا اَألَس ا     َوَآَأّنم ٍق َوَزاَد َتَغّيَظ ْن َحَن ِد ِم  ِبالّرْع
َة َبغْ  َرَس الَغَزاَل ُه اْفَت ًةَوَآَأّن ا    َت َف َتَلمََّظ ّرقِّ َآْي َساَن ال اْنُظْر ِل  )3(َف

ِفَراِرِه ا ِباْص اِدُمِني َمْنُثوُره  ُين

قَّومن التوجيه بمصطلحات الحديث قول ابن زةاع :  

  ]الطويل[

َسجٍ   ْن َبَنْف ها ِم ُة َوْرٍد َأْرُض    َوَدْوَح
ْسَمِة          ْن َن بِّ َع َرَوى ِلي َحِديَث الُح
َا َّ ال

ِن ا   َوْيِم  َع ِد الُغ ْن َرْن اِن َع لب
ا )4(ََغ

  التواصل بالتراث -7

  ]الكامل[

ار  "َيْحِكي َلًظى       )5(ٍ"َوِقنا َعذاَب النَّ

ومـن التواصـل الواضـح      ،  )6()وقِنا عـذَاب النـارِ    ( : من قوله تعالى    اقتباس والشطر الثاني 

                                        : يداِنى قول عالء الدين المارومعنً بالقرآن لفظاً

                                                

تواصل الشعراء مع التراث األمر الذي عكس ثقافتهم وسعة اطالعهـم علـى العلـوم               

فقـد كـان القـرآن بإعجـازه        وأكثر تواصلهم كان باستدعاء نصوص القرآن الكريم ،       ،  األخرى

  : ينيماِملدَّيقول أبو بكر ا، وبالغته أبعد أثراً في نفوسهم

ا  اْرَحْم َوَداِرآَن وٌص( َف ا)َفُق   َحرُّه

 
  . 117 ،أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 1(

  . 365، رياض الصالحين، أبو زكريا يحيى بن شرف، النووي) 2(

  . 114 ،أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 3(

  . 139، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 4(

   . 108، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 5(

  . 16 آيةآل عمرانسورة ) 6(
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  ]الخفيف[

رورُ "   الِبالِد الُغ ْك ِب  )1("ال َيُغرَّنَّ
ا ُسَك ِفيَه ْشَتِهيِه َنْف ا َت لُّ م    )2(ُآ

َراَء   ورُ  َوَت داُنَها َوالُح  )3(ْت ِوْل

  
الِفراقِ "   َشمِّْتُه ِب ال ُت  )4("َف

، )5("كالم الليل يمحوه النهـار    "الشعراء للمثل القائل    التأثر بالتراث تضمين    ومن مظاهر   

  : ينيماِميقول الدَّ

ارُ  (   وُه النََّه ِل َيْمُح ِديُث اللَّْي  )6()َح

اُر"   وُه النَّه ِل َيْمُح الُم اللَّْي  )7("َآ

                                                

ْيَس رٌ  َل شََّآِم َنِظي ْسِن ِلل ي الُح   ِف
ا البِِ سُُّروُرَوِبه ا َوال  ْشُر َوالَهن

ا   ا َعَلْيه ْذ َأَنْخن ِب ُم ُت ِللرَّْآ  ُقْل

  :  أيضاينيماِممن أمثلة االقتباس من الحديث قول أبي بكر الدَّو

  ]مخلع البسيط[

َولٍّ دُّجى ُم ُه َوال ُت َل التَّالِقي ُقْل ِس ِب ي اُألْن ُن ِف  َوَنْح
ي   ا َحِبيِب صُّْبُح ي َس ال ْد َعَط  َق

  ]الوافر[

َأنِّي ِه ِب ُل َعاِرِض دََّث َلْي َزارُ    َتَح َصِرُم الَم ُلوُه َوَيْن  َسَأْس
دَّى ا َتَب ُه َلمَّ اَل َجِبيُن  َفَق

  : ي هذا المثلواِجوقد ضمن النَّ

  ]الوافر[

ي  ُت َقْلِب ذاِر َفُلْم ُل الِع َدا َلْي َذاُر   َب َع الِع لْوُت ِإْذ َطَل ُت َس  َوُقْل
اِدي   ِه ُين ْبُح ُغّرِت َرَق ُص  َفَأْش

 
  .33 سورة لقمان آية ،"وال يغر�كم با الغرور"  من قوله تعالىاستفاد الشاعر )1(

  . 71آية ، سورة الزخرف، )وفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَ�ْفُسُ(من قوله تعالى ) 2(

   ،)ن مُخَلَّدُونيطُوفُ علَيْهِمْ وِلْدا( :والشطر الثاني من البيت الثالث من  قوله تعالى، 212، نزهة األنام، أبو البقاء، البدري) 3(

   . 22، 17، الواقعة سورةواآليتان من ، )وحُور عِني(وقوله 

  . 186، والشاعر يشير إلى حديث نبوي مر ذكره ص 117، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 4(

  : وهو أيضا تضمين لقول أبي نواس، 2/157، مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، الميداني: ينظر) 5(

  . 75، ديوانه، الحسن بن هانئ، أبو نواس: ينظر، فقلت الوعد سيدتي فقالت        كالم الليل يمحوه النهار

  . 105، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 6(

  . 308، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 7(
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  التضمين -8

أو أو نصفه ،  تاماًله من شعر غيره بيتاًوهو أن يودع الشاعر في شعره بعض ما يستمح       "

فخـر  ، فمن األمثلة على ذلك قول       )1(" مع ما قبله    منسجمةٍ ربعه بعد أن يمهد له بروابط متالئمةٍ      

  : سكاِنبن ماالدين 

  ]الطويل[

هِ     َب َأْنِف ى َذواِئ ُت ِإْذ َأْرَخ ْم ُقْل ي  "   َوَآ وِم ِلَيْبَتِل َأْنواِع الُهُم ّي ِب  "َعَل
" لِ   َأال َأيُّ ُل َأال اْنَج ُل الطَّوي ا اللَّْي    ه

ِل"   اَء ِبَكْلَك اٍز َوَن َولَّى ِبَأْعَج  )2("َت

لِ        َك ِبَأْمَث باُح ِمْن  "ِبُصْبٍح َوَما اِإلْص
هِ     ِف َأْنِف ى َوْص ا َعَل َأنِّي ِبَمْوالن  َآ

  : ينيماِمكر الدَّويقول أبو ب

  ]الطويل[

َو       ُه فََْه ْر َل ى َواْنُظ ا اْنَثَن ِإذا َم
ُ َض )3(َأْن

يِن  ْن ِل ْصُن ِم اُر الُغ يٌق َيَغ َرِش
هَعْط ف

  : يلِّين الِح الديِفيني من قول صماِم الدَّهأخذ

  ]الطويل[

زاِزهِ  َد اْهِت ْصُن ِعْن اُر الُغ يٌح َيغ ُروِقهِ     َمِل َد ُش تَّمِّ ِعْن ْدَر ال ُل َب  )4(َوُيْخِج

   القصيدةبنية: ثالثا
، ويدل على ذلـك     )5(ي عامة إلى نظم المقطوعة الخفيفة      المملوك مال الشعراء في العصر   

 إما ألن شعرهم لـم      فالقصائد التي وصلت كانت قليلةً    ،  مقطوعات التي تفوق عدد القصائد    عدد ال 

، ويـرى   )6( إال نادراً  أو ألن أصحاب كتب األدب لم يكونوا يسجلون القصائد كاملةً         ،  يصل كامالً 

عجبوا بالمقطوعات ونظمها لحبهم للبديع وأصـباغه والتوريـة         د رزق سليم أن الشعراء أ     ومحم

 عجلوا إلى نظمهـا  تى ما ابتدرت إلى أذهانهم فكرةٌ  فم،  وبدافع حب التصوير والوصف   ،  والتشبيه
                                                 

  . 2/311، ب خزانة األد، ابن حجة، الحموي) 1(

، ينظر،  مضمن من معلقة امرئ القيس األولبيتال  منوالشطر الثاني، ، غير مرقم الصفحاتديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 2(

   . 48 ، والشطر الثالث من البيت الثالث مضمن من ديوانه أيضا، 49، والبيت الثاني كله مضمن من ديوانه، 48، ديوانه

  . 84، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 3(

  . 394، ديوانه، صفي الدين، الحلي) 4(

، 202، أبو بكر الدماميني شاعراًوناقداً، سارة، و السراحنة، 257، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي: ينظر) 5(

  . 225، وكي األولوصف الطبيعة في شعر العصر الممل، موسى، والنجادي

   . 321، أدب الصناع وأرباب الحرف، محمود سالم، محمد:  ينظر) 6(

 217



وتـدل  ،  بداع والرغبة في المنافـسة والتفـوق      مدفوعين بحب االبتكار واإل   ،  بيت أو البيتين  في ال 

فالمقطوعة تستجيب للحظة االنفعال وللفكرة     ،  )1(اإليجازم على حضور البديهة وحسن      مقطوعاته

أما القصيدة فتحتاج إلى إعمال الفكر وإلى التخطيط والتصور         ،  العابرة التي تمر في ذهن الشاعر     

 كما أن نظم المقطوعات أسهل على الشعراء الذين لم يكونوا يحترفون الشعر بـشكلٍ             ،  )2(المسبق

من الممكن أن تكون الفكرة التي      ف،   من نظم الشعر هو شاعر     ل عرفنا أن ليس ك     إذا وخاصةً،  جيٍد

ـ ب للشاعر علي بن أَ    ضرب مثالً وأ،   في قصيدة   ال تحتمل أن تنظم    صيرةًأراد الشاعر نظمها ق    يك 

 في بيتـين تعبـر       في النهر فنظم مقطوعةً     اصفرت أوراقه فحملته الريح وألقته     الذي رأى غصناً  

 مـتألت بالتـصنع والتعقيـد       ال  نظم ما شاهده في قصيدةٍ     ولو،  عن هذا الموقف الذي عرض له     

  :  وغابت الصورة الجميلة ،يقولالكلمات محشوةًولجاءت 

دْ         ِف َوَق ي الَخِري  َما َأْآَرَم الُغْصَن ِف
رُ   ى النَّْه ا َأَت َألتْ  َلّم اِئًال َم ُه دَ     َس ُه َآفَّ اِنيَراَأْوَراُق  )3(ن

ِه ا ِلُغُروِب ا َأْن َدن ْدَر َلّم  َأَرى الَب
هُ   َر َراَم اْلِتقاَم َوهََّم َأنَّ الَبْح ُه َس   َت َسلَّ َل َضاَف ِه ُمَفضَّ  )4(ْيفًا َعَلْي

                                                

  ]المنسرح[

ْأِثيَرا   ِه َت رِّيُح ِفي َرِت ال  َأثَّ

ل المعنـى    إليصا مفي أسلوبه  التكثيف    و م في لغته  ويالحظ أن الشعراء اعتمدوا السهولة    

ي لمـا رأى غـروب      ِبلَيري الح  مقطوعة للشاعر عالء الدين البِ     من األمثلة على ذلك     و،  الجميل

 ال  عةًوصف فيها هذا المنظر وأخرج مقطو     ف ،البدر وانعكاس أشعته البيضاء الجميلة على البحر      

  : يقول،  عن اإلغرابد الشعراء السابقين اعتمد فيها السهولة والتكثيف وابتع شعر عنتقل جماالً

  ]الطويل[

َضا   اِء َأْبَي ُه َأْزَرُق الم ِبَس ِمْن  َوُأْل

فهناك العديد منها جاء بارد المعنـى ال        ،  ولم تكن مقطوعاتهم بالمستوى الفني الجيد دائماً      

  : ارطَّين بن العهاب الدكقول ِش، جمال فيه

 
  . 492-8/491، عصر سالطين المماليك: ينظر) 1(

  . 334، أدب الصناع وأرباب الحرف، محمود سالم، محمد: ينظر) 2(

  . 5/195، الضوء الالمع، شمس الدين، السخاوي) 3(

  . 12/133، النجوم الزاهرة ، جمال الدين،ابن تغري بردي) 4(
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  ]مجزوء الكامل[

ْن اِل َم ِسيُم ِبَح َم الّن  َعِل
َساِئُل َع   ى ُي اِردُ    ْنُهُمَوَأَت ِسيَم َلب  )1(ِإنَّ النَّ

ويجدر اإلشارة إلى أن شعر وصـف الطبيعـة         ،  أما القصائد فقد اهتم بها الشعراء كثيراً      

والعـصر المملـوكي األول الـذي    أ مع العصور السابقة إذا ما قورن،  في هذا العصرجاء قليالً 

لشعراء نظموا أكثر أشعارهم في     فا،  أو مع شعر الغزل والمدح الذي نظم في العصر نفسه         ،  سبقه

وال يعني ذلـك   ،   في ثنايا هذه القصائد     ما جاء شعر وصف الطبيعة مبثوثاً      وكثيراً،  الغزل والمدح 

 إذا مـا أحـصيت مـع        وإنما يقصد منه أن هذه القصائد جاءت قليلةً       ،  عدم وجود قصائد خاصة   

  وضـئيالً  اء قلـيالً   الذي ج   شعر وصف الطبيعة المتحركة     وخاصةً ،رى األخ موضوعات الشعر 

  كبيـرٍ   لعددٍ  شعريةٍ  أوصافٍ ولم نقع على  "،  في ذلك يقول ياسين األيوبي    و،  بالنسبة للعصر األول  

كالحية والعقـرب والنمـل واألسـد       ،  من الحيوانات التي كثر الحديث عنها في العصور السابقة        

دراسات التي أجريت    وربما يمكن االستدالل أيضا على هذا من خالل ال         ،)2(.... والظباءوالنمر  

 لكن شـعره     ضخماً على بعض شعراء هذا العصر كشمس الدين النواجي الذي خلف ديوان شعرٍ           

 مـن   اً كبيـر  ي في الطبيعة فال يحتل جانباً     واِجأما شعر النَّ  " يقول الباحث   ،  في الطبيعة جاء قليالً   

ـ   ،  وقد وجدنا له مقطوعتين مستقلتين في وصف الورد والروضة        ،  شعره دا ذلـك مـن     أما ما ع

أمـا  ،  )3("في استدعاءاته الخمرية فـي األغلـب      ،  الوصف فقد أتى في قصائد الغزل ومقطوعاته      

 يني في الطبيعة فال يحتل جانباً     ماِمأما شعر الدَّ  "الباحثة سارة السراحنة فتقول في شعر الدماميني        

وما عـدا   ،  وقد وجدنا له مقطوعتين مستقلتين في وصف الروضيات والشقائق        ،   في شعره  كبيراً

 آخر أن أوصاف الـشعراء      ، ويرى باحثٌ  )4("ذلك من الوصف فقد أتى في قصائد الغزل والمدح        

االستصقاء للجزئيات والبحث عن عناصـرها       عن التعمق و    بعيدةً في هذا العصر جاءت سطحيةً    

 لذلك جاءت تتسم بالسرعة وعدم التركيز ألن الشعراء لم يكونوا يتخذون من الوصف موضوعاً             

وربما يرجع ذلك إلى أن الشعراء لجؤوا إلى الوصف من أجل صـناعة البـديع               ،  )5( بذاته اًقائم

، )6(وقد كانوا يلجؤون إلى هذا الفن الستخدام التورية والجنـاس والمطابقـة وغيرهـا             ،  والتشبيه

 لـم   – على الرغم من قلته      –  أن شعر الوصف في هذا العصر        وعلى الرغم من هذه اآلراء إال     
                                                

دُ     وُب َمَعاِه ُم الُقُل  َلُه
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ولقد جاءت الكثيـر مـن األشـعار        ،  سلوب الجيد والفكرة الحسنة والصورة الجميلة     يخل من األ  

 عن التعقيد والصنعة البديعية ،وأحسن الشعراء في صياغة البـديع    المصحوبة بألوان البديع بعيدةً   

   . في البيت الشعري حسناًوسبكها سبكاً

مـا يتعـرض لـه       ولما كان المطلع هو أول    ،  اهتم الشعراء بقصائدهم في هذا العصر     و

 اآلخـرين   قبول عند الحتى يلقى   كان األجدر على الشاعر أن يحسن المطلع        ،  القارئ في قصيدته  

 حـسنة المـسموع     ويجب على الشاعر أن تكون مطالع قصائده جزلةً       ": يقول حازم القرطاجني  ،

 القـصيدة  دعا النقاد العرب الشعراء إلى االهتمام بمطلـع       و،  )1("كي يقبل المتلقي عليها   والمفهوم ل 

لم يكن كـذلك    وإن  ،   له قوة األثر في السمع ويدفع السامع وينبهه إلى اإلصغاء إذا كان جيداً             ألن

 بأن تكون الكلمات حـسنة      و يكون المطلع حسناً   ،  )2( وانصرف القارئ عنه   سيةًكانت النتيجة عك  

انـب حـسن    وإلـى ج  ،  )3(وأن تكون العبارة جزلة والمعنى شريفا     ،  الداللة على المعنى ومتمكنة   

 - القـصيدة  - على ما بنيت عليـه     داالً" ي أن يكون المطلع أيضا      ِومة الح جَّالمطلع اشترط ابن حِ   

         .)4(" تعذب حالوتها في الذوق الـسليم       لطيفةٍ  بل بإشارةٍ  من غير تصريحٍ  ،   بغرض الناظم  مشعراً

ءت مطـالعهم حـسنة     فجا،   من األحيان  والتزم شعراء العصر المملوكي بشروط النقاد في كثيرٍ       

  : يقول في مطلعها، يوِرصنْين المهاب الداالسلوب مأنوسة األلفاظ ومن األمثلة قصيدة ِش

  ]البسيط[

  
ْن     ُه َوِم لُ  َل واِج َتْحِجي ِد األْم  )5(َزَب

، فالشاعر بدأ قصيدته بحمد اهللا والحديث عن الوفاء الذي عم أهل مصر بوفـاء النيـل               

 عن التكلف والغموض واتصف المطلـع والقـصيدة بعـدها            بعيدةً وجاءت ألفاظ القصيدة سهلةً   

الـشاعر  تـزم   كمـا ال  ،  كما أن مطلع القصيدة يشعر المتلقي بموضوعها وهو النيـل         ،  بالجزالة

 من النفس السـتداللها بـه علـى قافيـة            وموقع وللتصريع طالوةٌ ،  التصريع في مطلع القصيدة   

 النيـل وصـفحته    بوصـف ، ثم يسترسل الشاعر بعد هذا المطلـع    )6("القصيدة قبل االنتهاء إليها   
                                                

لُ  َدُه النِّي ى َوْع ِه َأْوَف ُد ِللَّ ْأُمولُ    الَحْم وِب َم َن الَمْحُب اَء ِم  ِإنَّ الَوَف
َررٌ  ِه ُغ ْن َداَراِت َوادًا َفِم َرى َج  َج

 
  . 306 -305، وسراج األدباء منهاج البلغاء) 1(

  . 297، أسس النقد األدبي، أحمد أحمد، بدوي: ينظر) 2(

  . 396، النقد األدبي في العصر المملوكي، عبده عبد العزيز، قلقيلة: ينظر) 3(

  . 1/30، خزانة األدب) 4(

  . 29، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 5(

  . 396،  األدبي في العصر المملوكي النقد،عبده عبد العزيز، قلقيلة) 6(

 220



من  ال يخلو     سلسٍ وأمواجه والسفن التي تشبه الغادات والشط والروضة المحيطة بها في أسلوبٍ          

  : يقول روعة،

ُرهُ  اِفي َوَيْنُث َب الّط َنّظُم الَحَب وُل"   ُي الّراِح َمْعُل ٌل ِب ُه َمْنَه "َآَأنَّ
  ]البسيط[

)1( 
ُدهُ    ْبحًا ُتَجّع ّصبا ُص ُه َوال  َآَأّن
ُشُرها  ّريُح َتْن ُه َوال َأّن َأْمواَج ا  َآ واِرٌم ِبُظباه وُلَص ُل َمْقُت  الَمْح

يُل ُنوٌف َأْو َمراِس ي ُش ا الَمراِس  َله
هُ   واُج َتْلِطُم ّشّط َواألْم ا ال  َآَأنََّم
ٌة اُء غاِنَي ُة الَغّن ا الّرْوَض لِ        َآَأّنم َذا النِّي ْشُغولُ  ِبُحْسِنها َقْلُب َه  )2( َم

 الـشاعر والتـي     الصور الفنية الرائعة التي نظمها    فالقارئ لهذه العبارات يلحظ جمالها و     

 لموضـوعه   فالشاعر جعل القصيدة خالـصةً    ،  تحدث من خاللها عن النيل والمظاهر المتعلقة به       

 كما أن الشاعر دخل لموضوعه مباشـرةً      ،  ووصف الطبيعة الجميلة التي تحيط به     " وصف النيل "

أن اختتم القصيدة بإعالن حبه لهـذا        عنه إلى    فبدأ بالحديث عن النيل وبقي متحدثاً     ،  دون مقدماتٍ 

  : يقول، النيل

ْصَر     ِل ِم ْن ِني ٌة َع ُه َرْغَب ْن َل ا َم ي
ْ

 ِمْن َنْسِج َداُوَد ِفي الَهْيجا َسراِويلُ       
  

هِ  َرْيَن ِب اداٌت َج ّسْفُن غ ا ال    َآأّنم
ولُ    اِء َمْوُص ا َوَخِريُرالم  َدّفٌ َله

  ]البسيط[

َأف
ِل       ذا النِّي بِّ َه ى ُح ي َعَل َقْلِب

ُل ُ ْ َ)3(

وفاء واختتمها بالحديث عن حبـه لهـذا        فالشاعر بدأ قصيدته بإعجابه بالنيل المتصف بال      

  . النيل الذي يبث الحياة في مصر

س فـي   كـانِ بن م افخر الدين   لجميلة في هذا العصر أيضا قصيدة       ومن القصائد الفريدة ا   

،  على الموضوع وهو وصف هذه السرحة      جاء المطلع داالً  وقد  ،   على شاطئ النيل   وصف شجرةٍ 

  : يقول، الة وسهولة الكلمات وجمال الصورة الفنيةضوح والجزت المقدمة تتسم بالوكما جاء

َساِب  شَّاِطيِء الُمْن ْرَحَة ال ا َس ي
ُ ُ َ

  ]البسيط[

ْث َآ
كاِل      ي َأْش ِت ِف ى الَيواِقي َعَل

ا ْ َ)4(                                                  
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وينساب الشاعر  ،  وأعلم السامع به  ،   دون مقدماتٍ  عه مباشرةً و إلى موض  الشاعر دخلقد  و

                                                    : البعد هذا المطلع في قصيدته قائ

  ]البسيط[      

سََّحاُب ِإذا  ا ال َك َعزاَلْيه ْت َعَلْي واءِ  َحلَّ َتَهلَّْت ذاُت َأْن ا اْس ْوُء الّثَرّي  َن
سَّمَ  ِإْن َتَب ذَ   َف ْن َج ْوُر ِم َك النَّ اءِ    ٍل ِفي لُّ َبّك ْيٍم ُآ لِّ َغ ْن ُآ َقاَك ِم  )1(َس

 الطبيعة الجميلة المحيطـة بالـشجرة والنيـل          هذه األبيات واصفاً   دالشاعر بع سترسل  يو

  .  في موضوع الوصفوالقصيدة جاءت خالصةً، والسفينة التي ركبها وأصحابه

  ]الكامل[

  
َرةِ     َد الِإلْم َك َبْع ُروُم الُمْل لٌّ َي  )2(ُآ

  ]الكامل[

  

ـ قَّ للشاعر ابـن ز    ومن القصائد الجميلة الخاصة بوصف الطبيعة أيضا قصيدةٌ        ة فـي   اع

بينها وتتفاخر منتزعا الـصفة اإلنـسانية وهـي         فقد جعل الزهور تتحدث فيما      ،  وصف الزهور 

 بعيـدةً حضاريةً   ت ألفاظ القصيدة مأنوسةً   وقد جاء ،   لها على الزهور   التنافس بين الناس ومسقطاً   

  : يقول في مطلعها، عن الحوشي والغريب وتتسم بالرقة والسهولة

ِفها       وِر َوَوْص َشاِبيَه الزُّه ِق المَ  َواْسَمْع َت ْن َراِئ ةِ  ِم ى الرِّقَّ ى َوَمْعَن  ْعَن
ا  ا َبْيَنه اَخَرْت َم وَر َتَف  ِإنَّ الزُُّه

  : ويقول في بعضها، ينتقل بعدها لوصف األزهار وأنواعها

اَل  َضاَعُف ق ضُّ الُم ْرِجُس الَغ َوالنَّ
ْن ُدَ اِقي َزَبْرَج ْصُفُهَس ي ِن مَّ َرْأِس   ُث

  
ضَّةِ      ِبيُك ِف ِه َس ٌب َوَباِقي  )3(َذَه

  ]الكامل[

ضَِّت   وِك َتَق َذا ُدَوُل الُمُل ْم َآ  )4(َوَلَك

                                                

ي َوَيحْ  ِرُآْم ِمْثِل ي َزْه ي ِف ُل َراَيِت  ِم

  : ويختم الشاعر قصيدته بقوله

ا   ا َوِثماُرَه َضْت َأْزَهاُرَه ِد اْنَق  َوَق
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كمـا  ،  ت كلها في موضوع وصف األزهار     ن بيتا جاء  ثنين وخمسي والقصيدة تتكون من ا   

 في وصف األشجار واألثمار ولم يخرج الشاعر فيها          أخرى تتكون من أربعين بيتاً     أن له قصيدةً  

وله قصيدتان في وصف األفـالك والنجـوم بلغـت    ، من أجلهعن موضوعه الذي نظم القصيدة   

 خصهما الشاعر بالحـديث عـن الفلـك         )1(والثانية بلغت مئة بيت   ،   وأربعة عشر بيتاً   األولى مئةً 

والنجوم والكواكب وأسمائها وعلمائها وأتى بالكثير من النظريات الفلكية التي ال يعرفها وال يلـم               

  . بها إال العارف في علومها

  قَّوالشاعر ابن زة هو الشاعر الوحيد الذي أكثر من وصف الطبيعة في ديوانه من بين             اع

تحدث فيها عـن طبيعتهـا      قصائد في وصف مدينته مدينة الخليل       شعراء ذلك العصر وله خمس      

  . أشجارها وأثمارها وأزهارها ومياهها ونسيمها وطيورها وغير ذلك من موضوعات الطبيعةو

  ]السريع[

  
  
  
  
ُدسِ    ي الُقْن اِهُر ِف ُه الَب  )2(َجِبيُن

                                                

 واتخذت مقدمات القصيدة   ،   في قصائد المدح والغزل     من شعر الطبيعة مبثوثاً    وجاء كثير

  أو طلليةٍ  فتتح الشعراء قصائد الوصف بمقدمات غزليةٍ      ما ا  فكثيراً،   في هذا العصر    متنوعةً أشكاالً

 من األحيان   وفي كثيرٍ ،  كانوا يعرجون بعدها على ذكر مظاهر الطبيعة ووصفها       ،  أو حتى خمريةٍ  

ة فمن القـصائد الوصـفي    ،   إلى عدد أبياتها    بالنسبة جاءت هذه األشعار الطبيعية في القصيدة قليلةً      

لى أن يسقيه   ها بدعوة نديمه إ   بدأ في  البن خطيب داريا      قصيدةٌ ٍة خمري ٍةالتي قدم الشاعر لها بمقدم    

كما أن أسلوب القصيدة يوحي بفرحة الشاعر وسعادته في         ،  الخمر وسط مظاهر الطبيعة الجميلة    

كما أن ألفاظه مزجـت بالحيـاة الحـضارية ومعانيهـا           ،  هذا الجو الذي يبعث السرور واألنس     

  : يقول، وابتعدت عن التكلف والصنعة

ِسي        ا ُمْؤِن ّصْهَباَء ي ْرِجسِ   هاِت اْسِقِني ال َوْرِد َوالّن ْشُر ال اَح َن ْد ف  َق
َوى  ْد راَق َوَرقَّ الَه ُت َق ِسي    َفالَوْق اُن الُم ِل الزَّم اَد ِبالَوْص  َوَج
اِرهِ    ا ِبَأْزه ْد َواف رَّْوُض َق َبسِ    َوال َن الَمْل ي زاٍه ِم ُه ِف  َتِتي

ْصَن َأنَّ ُغ ِذي َآ دُّ اّل اِن َق سُّْنُدِس  الب ِه ال ي َأْثَواِب واُه ِف  َأْه
دَُّجى  َت ال تَّمِّ َتْح ْدَر ال َأنَّ َب  َآ

        : قائال،  الخمر عنثم ينتقل الشاعر إلى الحديث

 
  . 179 و 171، ديوانهينظر ) 1(

  . 168، ديوانه، ابن خطيب داريا) 2(

 223



  ]السريع[

  
سِ     شَّاِدِن األْلَع اِب ال ْن ُرض  )1(َفِم

فقد أخذ الشعراء يتخففون من تقديمها في قصائدهم ويتخلصون منهـا            أما المقدمة الطللية  

سـتطراد إلـى    يبدؤون مقدماتهم بوصف األطالل واال    فالقدماء كانوا   ،  )2(لصالح المقدمة الغزلية  

وصف الصحراء والرحلة والحديث عن الصيد وتضمين القصيدة شيئا من الحكم التـي توسـع               

أما الشعراء الالحقون فقد أخذوا يبتعدون عـن        ،   من سنن الحياة   مدارك السامع وتبصره بأطرافٍ   

ـ     وخير من يمثل هذا القول شعراء هذا العصر       ،  )3(هذا النهج رويدا رويدا    ذا  الذين ابتعدوا عن ه

أو في  ،   من باب المجاراة والمحاكاة     جداً ات الطللية إال قليالً    بالمقدم فلم يأتوا     كبير حٍدالنهج إلى   

ألن المقدمات الطللية تناسب الموضوع حيث يقـدم        ،  ح النبوي والرحالت الحجازية   يمقدمات المد 

يدة الشاعر فخر   فمن المثال األول قص   ،  الشاعر لرحلته بذكر األطالل والرحلة والصحراء والناقة      

لكنه ابتعد عن   ،   على نهج القدماء    لها بالسقيا  ل في مقدمتها وداعياً    األطال س ذاكراً كاِنبن م االدين  

  : يقول، اإلغراب والتعقيد في األلفاظ

  ]المتقارب[

  
  
  
لْ    شَّاِمَخاِت الَبَل َوَز ال  )4(ِإذا َأْع

  ]البسيط[

اءٍ    دَّاَب َأْحي يَط َوال َن  )5(َوَال َخِل

                                                

ةٍ   َر َمْمُزوَج ا َغْي ى   َفَعاِطِنيَه ْذَراَء تُْْجَل سِ  َع َدا اَألْنُف ْن َص  ِم
ا ْن َمْزِجه دَّ ِم ْن ال ُب  َوِإْن َيُك

لْ   ي الطََّل يَُّم داِع اَب الُمَت ُه َأَج اَل َل لْ : َوَق اَدى َأَج ْت َفَن  ُم
اراً   يََّج ن اِني َفَه ْتَدَع َدَمْل  َخَب َرا َواْن ًا ب دََّد ُجْرح  َوَج

ى    الَل َذاَك الِحَم ُه َأْط َقى اللَّ لْ  َس لِّ َط ْن ُآ ِدِب ِم َسْيِف الُهَوْي  ِب
ا ِل الَحَي ا ِبَوْب ا ُرباَه  َوَحيَّ

  : ننا نجده يقول في بيٍت آخرومما يدلل على أن الشاعر قال قصيدته تقليداً لآلخرين أ

لٍ  ى َطَل ًا َعَل ْسُت َنّواح ا َل ا َأَن  َأمَّ
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  . 272، شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين، فؤاد، أبو الهيجاء: ينظر) 2(

  . 163، العصر العباسي األول، شوقي، ضيف: ينظر) 3(

  . غير مرقم الصفحات، ديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 4(

  . نفسه) 5(

 224



بأن الشعراء جاروا السابقين من أجل اثبات أنهـم ال يقلـون            وهذا ما يدفع إلى اإلعتقاد      

ـ ،   نوحه على األطـالل     إلى إنكار  الذي يدفع الشاعر  وإال فما   ،  عنهم جودةً وفنيةً في شعرهم     ال ف

راء ومظاهرها وهي البيئة الطبيعية التـي       فشعراء هذا العصر لم يعيشوا الصح     ،  غرابة في ذلك  

 عاشوا في المدن ولم يعيشوا بيئة الصحراء        فقد،  كانت ترفد الشعراء القدماء في معانيهم وأخيلتهم      

  . لهاالقاسية وإبلها وأطال

ب القـدماء فـي ذكـر أسـماء      أسلوصيدته في المدح النبوي مقلداًي فقد بدأ ق واِجأما النَّ 

 أن تـصنف هـذه      ويمكـن ،  األماكن الحجازية ووصف الناقة وسيرها وذكر الصحراء وقسوتها       

 ألن الشاعر  ،  مقلدةالقصيدة من باب التجربة الواقعية والحقيقية للشاعر وليس من باب القصيدة ال           

،  الـصحراء وقـسوتها     باألماكن الحجازية ومجرباً   ه ماراً سافر ألداء الحج فعبر الصحراء بناقت     

  : واهد الجيدة على براعة االستهاللشتعد من ال في مطلع قصيدته التي يقول الشاعر

عُ    ُق َوَلْعَل ّصُب َوالَعِقي ْوال الُمَح  َل
عُ    الَة َوَتْقَط ِديَها الَف ِوى ِبَأْي  َتْط

ا ُل َفَحثََّه ا الرَِّحي دَّ ِبه ْت َوَج ُلعُ  َظَلَع ِه األْض دُّ ِفي اُد ُتَع ٌب َتَك  َقَت
ا    شَِّديِد َوُآّلَم سَّْيِر ال َن ال ْت ِم ْسِرعُ     َوَوَن َة ُت اِدي ِبَطْيَب ا الح ى َله  َغنَّ

ُق    ا ال ُتِطي ْت م ْم ُحّمَل ْدُرهاَآ  َوَص
اْنَبَرتْ  ِه ف اِع الَمَهاِم يقََْت ِبَقْعق عُ  ِس سِّياِق ُتَقْعِق ي ال ا ِف رُّوُح ِمْنَه  َوال

عُ   ُدوُر الطُّلَّ ا الُب و ِلَطْلَعِته  َتْعُن
نَّ َس ْقيًا َلُه ىُس رِّ اُألَل عُ    فاِئُن الَب واِدُج ُتْقِل ِري َوالَه الرِّيِح َتْج  ِب

ةٍ  ِة قاَع ْت ِبُلجَّ واِبٌح َغِرَق ْذَرعُ َفغََ   َوَس ُشقُّ َوَت ِديها َت  )1(َدْت ِبَأْي

 كل البعد عن النمط القديم وفـي   بعيدٍ  حضاري  ومزيجٍ األطالل في أسلوبٍ  وأحيانا قدموا   

  : ةاعقَّيقول ابن ز،  مشوق لغويأسلوٍب

ْشِريِن بِّ َت اُل الُح وِني ِرج  ِإْن ِبْعُتُم
                                                

  ]الكامل[

وا      َداُة َوَلْعَلُع يَس الُح ِت الع ا َغنَّ  م
ْأَزَمْيِن َقَوَلمَّ َرْت ِللَم ُصا َس    الِئ

  
  
عُ           اِطِح َأْوَس َك األَب  ِفي الُحبِّ ِمْن ِتْل
  

ِسمٍ    ِل داَرة َمْن ي الرَّْم ا ِف ْم َله    َوَلَك
  

  ]البسيط[

ْشِرينِ         ْهِر َت ي َش    يا َساَدًة َهَجُروا ِف
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تْ       سَّْفِح ِإْذ َلَمَع ا ِبال  َلْم َأْنَس َمْجَمَعن
ْسِمينِ          َوَنْسَمٌة ِمْن ُرَبى َذاَك الَمَقاِم َسَرتْ      ْوِب َي ي َث  )1(َمْلُفوَفًة َسَحرًا ِف

ْسَعسْ   يَّ َع دَُّجى َوَعَل اَش ال َنفَّسْ    َع ا َت اَت َوَم صُّْبُح َم  َوال
  
  

ا َتج   ى َلمَّ ْرَق الِحَم  )2(ْسسََّب

 في وصف الطبيعة ومن ذلك        جميلةٍ  لقصائد المدح النبوي بمقدماتٍ    وقدم الشعراء أحياناً  

 رديل والصبح والـو    بالحديث عن الل    في المديح النبوي حيث قدم لها      يوِرصنْهاب الم قصيدة للشِّ 

 وسلم من خـالل     وقد انتقل الشاعر إلى مدح الرسول صلى اهللا عليه        ،  والشمس والعندليب والريح  

 يـستعذب الـسامع      عذباً ى آخر تخلصاً  ى لمعنً أن يخلص الشاعر من معنً    "وهو  ،  حسن التخلص 

  : ليقو، وقد أحسن الشاعر في حسن التخلص وأظهر مقدرة على ذلك، )3("ويميل إليه الطبع

  ]البسيط[

  
  

ساً         رِّيُح ُمْلَتِم ِه ال ْبحًا َعَلْي دََّرقِ         َوَهبَّ ُص اِء ِبال ى الَوْرق ْن ُرَق  ِشفاَءُه ِم
سَّْيِر   ُروِب ال ْن ُض ُصوَصٌة ِم َمْخ

ُرونِ     الِل َحْب ْن َأْط ِة ِم اُر اَألِحبَّ  َن

 ومـن ذلـك      جداً وهذا قليلٌ ،  ،   بدأت قصائد المدح بمقدمات في وصف الطبيعة       وأحياناً

 في وصـف    عشرة أبياتٍ ب  مدح الكمال البارزي حيث بدأ القصيدة        ي في ِومة الح جَّ البن حِ  قصيدةٌ

    : يقول، الليل ثم انتقل بعدها إلى المدح

  ] المرفلالكاملمجزوء [

  
ِه ُم َطْرِف ُل َأْدَه رَّْس َواللَّْي ْد َتَف ْوِمي َق ْلِب َن ي َس  ِف
ِق َأشْ  ُه ِبَرِقي ْرَأسْ   َطاَرْحُت َساُه  َي ُت َع اِري َوُقْل  َع
وا   ْن َآ نََّة ِم قَّ اَألِس سْ     َش اَيَرِني َوَخمَّ ِه َوَع  ِآِب
ضَُّحى   ِر ال ْن َخَب َأْلُت َع  َوَس

شََّفقِ        َرَة ال ّسْت ُحْم شَُّقِق َأِمْسَكَة اللَّْيِل َم َة ال َشَذاَها ُحلَّ ْت ِب  َفَأرََّج
تْ      َسقِ  َوَشمََّر الصُّْبُح ذََْيَل اللَّْيِل َواْنَطَلَق ِع الَغ ْن ُبْرُق اِفَرًة َع اُء َس  ُذآ
ةً     َوْرِس َراِفَل ي ِرَداِء ال ْت ِف ُرقِ        َفُأْلِبَس   َوَأْقَبَل َل الّط ا َعاِط ْن َحالَه  ْت ِم

  
َحاِئِبها        ْن َس ًا ِم    َوالرِّيُح َتْحُدو ِرآاب

ََنق ال                                                  
  . 102، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(
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شَّْوُق قاِئ  ٌب َوال ا ُنُج ْضِل      ُدهاَآَأنَّه يِم الَف ِريِح َعِظ ى َض ِإل
ق )1(َالُخُل

 أي   من عشرة أبياتٍ    وقد استغرق الوصف قريباً    ين وعشرين بيتاً  والقصيدة مكونة من اثن   

 وإنما جـاء     في قصائد الغزل ولم يقصد له قصداً        جاء الوصف مبثوثاً   وأحياناً،  ما يقارب النصف  

حيث ،  لة على ذلك قصيدة للدماميني في الغزل      ألمثومن ا ،  ذكره من خالل الحديث عن المحبوبة     

  عدد أبياتها اثنـين وثالثـين بيتـاً        جاءو،  زل وانتقل بعدها إلى الوصف    بدأ الشاعر قصيدته بالغ   

  : يقول الشاعر في مطلعه الغزلي، استغرق الوصف منها عشرة أبيات أي أقل من ثلث القصيدة

ى َت ْذ َتَثّن ْصنًا ُم َدْيناُه ُغ ّرَدا َف َ
  ]الطويل[

دََّدا      ي ُمَب اٍل َردَّ َعْقِل ِع َجَم ف ِبَجْم
ْسِنِه ْن ال َزَواَل ِلُح شَّْمُس َلِك َو ال َدا       ُه َف ِإْذ َب ا َتَكلَّ ْن م ْدُر َلِك  )2(َأِو الَب

ِديُمنا اُف َن ا َوالَعف َة ِبْتن َرّدَدا   َوَلْيَل اٍب َت ْن ِعت ًا ِم ِديُر ُآُؤوس  ُن
اَم     ْصِن الَحَم ي الُغ َصْرُت ِف َفَأْب

  : يقول، ثم انتقل بعد استرساله في غزله الرقيق إلى الوصف

  ]الطويل[

  
دًا ِإذ َجُع َوْج دَُّهَوَأْس اِيُن َق     ُأَع

َِّدا َُغ ال ُفها  اَبَق َوْص ْد َتَط ٍس َق ِة ُأْن ِر ِإْذ  ِبَرْوَض ا الطَّْي ٍن َنب ْن َلْح َرَب َع َوَأْع   
َدا َش ا بِِ ْم َم ي  ُثَوَآ ْرجَعْيِن ُيُن َن َدا         ٍسمَّ َأْع  )3(َوَآْم َراَق َعْيِني ياَسِميٌن ِبها َب

ومثلهـا  ،  ثم يصف الورد والشحرور ويختم القصيدة بخمسة أبيات في وصـف النهـر            

  من عشرين بيتا في الغزل استغرق الوصف منها ستة أبيـات ءوفاأبي ال بن  اقصيدة ألبي الفضل    

  .)4(أي ما يقارب الربع

                                                

 ومن تجارب الشاعر ومما تعلمـه       الواقع   من    الشعراء قصائدهم بتوجيه حكمٍ     بدأ وأحياناً

طي الـشافعي الـذي     يمثل قصيدة للصدر سليمان بن عبد الناصر بن إبراهيم األبـش          ،  من الحياة 

صيدته في  حيث جاءت ق  ،   وإتيان الناس لمشاهدة هذا الحدث الفريد      وصف سقوط الفيل في قنطرةٍ    
 

  . 458-2/457، المجموعة النبهانية، تقي الدين، النبهاني) 1(
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        : يقول،  في النصيحةت األول والثاني جعل البيأربعة عشر بيتاً

  ]البسيط[                                

ُل ْيِش َتْأِمي ي َدَواِم الَع ُه ِف ْن َل ا َم لُ     ي ِر َتْطِوي ي الُعْم ا ِف ِرْر ِإنََّم  ال َتْغَت
دٌ   ا َأَح ى ِبَه دَّاُر ال َيْبَق ِذِه ال ْوِت      َفَه يِء الَم اُن َمِج ْن َزَم َلِك

ُ

  

ل ُْه َ)1(

نتقل بعدها إلى وصف سقوط الفيل مع عظمه وثقله وهو يستغل هـذا الوصـف ليقـدم         ا

  : نصيحته للناس في أثناء الوصف قائال

نْ   ِه َوَم اَن ِفي زٍّّ آ ِد ِع ْن َبْع ْذُلولُ     َوُذلَّ ِم ْوِت َم ُذلِّ الَم َو ِب زُّ َفْه  )2(ُيَع

الحدث ويختم قصيدته بتذكير الناس     ثم يكمل حديثه عن الناس الذين هرعوا لمشاهدة هذا          

  : بالموت ودعوتهم إلى التوبة واإلخالص هللا

ولُ           ْدَباَء َمْحُم ٍة َح ى َآَل  )3("َيْومًا َعَل
 )4(ْقُبوُلَوَمْن َيُتوُب َمَع اإلْخالِص مَ       َفُتْب ِإلى اللَِّه ِباإلْخالِص ِمْن َعَجلٍ      

فالشاعر استغل هذا الحديث ليعظ الناس ويوجههم إلى مـا فيـه خيـرهم وصـالحهم                

  . ولتذكيرهم بنهايتهم المحتومة

فلم يقدموا مراثيهم بالمقدمات    ،   بالوحدة الموضوعية   فيه أما شعر الرثاء فقد التزم الشعراء     

 ال يناسب الرثاء وال يتفق مع       ألن الغزل ،   مباشرٍ الغزلية والطللية وولجوا إلى موضوعهم بشكلٍ     

غير أنهم مزجوا أحيانا مقدمات قصائدهم الرثائيـة        ،  )5(حالة الحزن النفسية التي يعيشها الشاعر     

وع الغزار كـالمطر أو تـشبيه       إلظهار حجم الفاجعة عندما يدعون للعيون بسكب الدم       ،  بالطبيعة

يقول ابـن حجـر     ،  بة والخسارة  بالبحر والشمس لرفع قيمته وإشعار السامع بمدى المصي        المرثي

العي في رثاء ِسالِنقَسراج الدييِنِقلْين الب :  
                                                

  ]البسيط[

  ]البسيط[

الَمُتهُ       " ْت َس  ُآلُّ اْبِن ُأْنَثى َوِإْن َطاَل

 
  . 1/398، ي الذيل على دول اإلسالموجيز الكالم ف، شمس الدين محمد، السخاوي) 1(

  . 398/، نفسه)2(

  .20، ديوانهالبيت مضمن من المية كعب بن زهير، ينظر ) 3(

  . 1/399 نفسه) 4(

  . 306، فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي، رائد مصطفى حسن،  عبد الرحيم: ينظر)5(
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  ]البسيط[

ي َوال     دُُّموَع َوال ُتْبِق َواْذِري ال
َذ )1(َت

الَمَطرِ        َيا َعْيُن ُجوِدي ِلَفْقِد الَبْحِر ِب

 األبيـات  بل الناظر في ثنايا القصيدة يجد بعـض ،  بالمقدمة اًولم يكن هذا الوصف مقترن    

  : يقول الشاعر بعدها، الوصفية

  ]البسيط[

َهرٍ           ي َس ٍر َوِف  )2(َوُطوَل َلْيِلَي ِفي ِفْك

 )3(ى الُمَطوَُّق ِفي زاٍه ِمَن الزَّْهرِ  َغنَّ  

  ]الكامل[

  
فُ     اْعَتراُه َتَكلُّ ْسنًا َف اَح ُح  )4(َوضَّ

  ]البسيط[

  

َزنٍ          ي َح مٍّ َوِف ي َه  َأْقِضي َنَهاِرَي ِف

  : يقول، ويخم القصيدة بالدعاء له ما ظهر الهالل وغنى الحمام

  ]البسيط[

ا   الُل َوَم نَّ الِه ا َع َت َم ا َأْن  َوُدْم َلن

 بوصف   ممتزجاً ء شعر الشعراء في الموضوعات األخرى كالمدح والغزل وغيرها        وجا

للرفـع  فالشعراء حاولوا في المدح استحضار مظاهر الطبيعة التي تتسم بالعلو والرفعة            ،  الطبيعة

  :  في ممدوحهيواِجيقول النَّ،  قيمة ممدوحيهم وجعلهم يتفوقون عليهامن

ٌس بِ َنْف اِم الَكواِآ ى ه ْشُرُف َعَل فُ     َت ِسيِم َوَأْلَط َن النَّ ًال َأَرقُّ ِم  َوُح
َك ال           ي َوْجَه تَّمِّ َيْحِك ْدُر ال  َآْم َراَم َب

   :ءوفا أبي البنايقول أبو الفضل ،  الطبيعة بغزلهمواكما مزج

ْأُنوسِ           ِب َم يِّ الَقْل ٍي ِبَح َد َظْب ْسِن  َيا ِجي َرْوِض الُح ْصٍن ِب َف ُغ َوِعْط
ُ َْغ ْت             ي َوالَتِف ْل ِل ْصُن ِم ا ُغ يا َظْبُي ي

ْد َفَلَق
ْأِنيسِ         )5(زَت الُمِعيَنْيِن ِمْن ِليٍن َوَت

                                                

ْ ُح

كما أن الـشعراء    ،  ئدوهكذا فقد شاعت المقطوعات في هذا العصر وتفوقت على القصا         

كمـا أنهـم    ،  تواصلوا مع القدماء فاهتموا بمطالع قصائدهم ومقدماتها وصرعوا في البيت األول          
 

  . 210، ديوانه، ابن حجر، العسقالني) 1(

  . 211نفسه ) 2(

  . 227، نفسه )3(

  . 163، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 4(

  . 166، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 5(
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،  أو قدموا لقصائدهم بالمقطوعات الغزليـة والطلليـة         مباشرٍ  بشكلٍ دخلوا في موضوعاتهم أحياناً   

ففوا مـن التقليـد     وتخ،   في ثنايا قصائد الغزل والمدح     وربما جاءت بعض أبيات الطبيعة منثورةً     

  .  في قصائدهمهذه المقدمات إلى حد كبيٍر وغابت الطللي

  الصورة الشعرية: رابعا

الخيال هو أسلوب الشاعر في التعبير والوسيلة الصالحة لنقل أفكـاره وصـياغتها فـي               

 بـين تعبيـرين      أو ضمنيةٌ   صريحةٌ عالقةٌ" ، والصورة الشعرية  )1(الً وأروع جما  أسلوب أشد قوةً  

ويعاد خلقه  ،   من العاطفة ويكثف معناها التخيلي ويتم توجيهه       حيث تضفي على أحد التعابير لوناً     ب

والخيال والصورة  "،  )2(" ما من خالل ارتباطه أو تطابقه مع التعبير أو التعبيرات األخرى           إلى حدٍ 

وال ،  حفال جسد بدون رو   ،  فهما كالجسد والروح  ،   إبداع الشاعر أو األديب    شكالن معاً ي،  صنوان

نقـل أفكـارهم    ل تعان الشعراء بالصورة الشعرية     واس،  )3("وجود للروح في واقعنا بدون الجسد     

  . وأحاسيسهم واعتمدوا في صنعها على التشخيص والتجسيم والوصف 

 وهي صور : أو لمسيةً   أو ذوقيةً  أو شميةً  أو بصريةً  والصورة الشعرية قد تكون سمعيةً    "

راء متأثرين   من العصر الذي يعيش فيه الشع      ومنها ما قد يكون مستمداً    ،   في غالب األحيان   تقليديةٌ

  : وسأتحدث عن كل صورة من هذه الصور، )4("بالمظاهر الحضارية

وجاء أكثرها في وصف الطبيعة المتحركة      ،   في شعر الشعراء   الصورة السمعية موجودةٌ  

فأبرزوا عنصر الصوت الـذي يـدرك       ،  ميلة الطيور التي وصف الشعراء أصواتها الج      وخاصةً

س فـي   كاِنبن م اومن األمثلة على ذلك قول فخر الدين         ، من بناء الصورة   بالسمع وجعلوه جزءاً  

  :يقول،  على شاطئ النيلوصف شجرٍة

ا    ْن َأْزَهاِرَه ْوُج ِم فََّق الَم ْم َص َآ

  الصورة السمعية -1

  ]البسيط[

ًا َ َط
ْفَراءِ    َضاٍء َوَص ُه ِبَبْي  َفَنقََّطْت

ُر       َماَل ْت َعَلى النَّْهِر ِإْذ َجاَش الَخِري
ه

َغاءِ    ْت ِإلْص ا ُأُذٌن َماَل  )5(َآَأنََّه
                                                 

  . 68، األسلوب، أحمد، الشايب: ينظر) 1(
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فهو يشبه الموج المـتالطم     ،  أبرزفيها الشاعر أكثر من مشهدٍ    ،  فالصورة ساحرة الوصف  

 لسماع صوت خريره العذب  تدمباألذن التي   ميل الشجرة على النيل     كما يشبه   ،  بتصفيق اإلنسان 

 والمطالع ألشعار شعراء هذا العصر يجد أنهم استعملوا         ،يبعث السعادة في النفس اإلنسانية    الذي  

 وال غرابة في ذلك، فهو من أقدم الفنون التي عرفها العرب واستعملوها،             التشبيه بجميع أنواعه،  

بالتشخيص الذي يبث روح    والشاعر هنا يحلي صورته     ومن أقرب األساليب إلى الفهم واألذهان،       

على بث مظـاهر الفرحـة والتفاعـل عنـد          وهو حريص   ،  حياة في المظاهر الطبيعية الجامدة    ال

  . الطبيعة

ُصوِن    ْبحًا َوَأْوَراُق الُغ ُص
ُ

استعار الشعراء المعاني الدينية في إبراز صفة الصوت لتكون الـصورة محاطـةً              كما  

 في تشبيه تغريـد الحمـام       يوِرصنْ الم هاب وقد وفق الشِّ   ،بهالٍة من التقديس فتغدو أجمل وأكمل     

 وهـو يـستخدم التـشبيه       ، ال يفوقه جمال    بصوت قارئ القرآن إلعطاء الصورة جماالً      ريمالقُ

  : يقول المجمل الذي يحذف وجه الشبه فيه،

  ]الرجز[

اِرئٌ  ِه ق ِريُّ ِفي ا الُقْم  َآَأنََّم
َف ْ ُ)1(

 المعاشي، فـصوت القُمـري      جاءت في أشعارهم تشبيهاتٌ كثيرةٌ مستوحاةٌ من واقعهم       و

  : يِمدقول صدر الدين اَآلي يشبه التسبيح، كما أن صوته يشبه صوت المغني معبداً،

  ]الرمل[

ةِ     ي الرَّْوض ِسْبَنا َأنَّ ِف ْدَفَح  )2( َمْعَب

  

رَّدْ     دَّْوِح َوَغ ي ال ِريُّ ِف بََّح الُقْم  َس

براز العنصر الصوتي الـذي قـام    في إ لطيفةٌي مقابلةٌِجريهاب أحمد بن يوسف السَّ وللشِّ

 وهذا الـصوت    فغدت الورق تصدح فرحةٌ   ،  فالممدوح أغدق عليه فضله   ،  عليه أساس المدح عنده   

، أما الشاعر فهو يصدح بقريضه وشعره الذي دونه علـى الـورق           ،  هو عالمة البشر والسرور   

  : يقول،  ال استكراه فيه وال تكلفووظف الشاعر فن الجناس فجاء لطيفاً

  ]سيطالب[

َن ال  اِم ِم َل َأْوَراِق الَحَم ْدَتَنا ِمْث  ِإْنَعاِم َفْضًال َفِصْرَنا َوْهَي ِفي َنَسقِ      َقلَّ
ي   َحاِر ِف ْصَدُح ِباألْس الُوْرُق َت َف

َق
ي َوَرقِ         َعاِر ِف  )3(َوَنْحُن َنْمَدُح ِباألْش

                                                َ 
  . 1/169، بغية الوعاة، جالل الدين، السيوطي) 1(

  . 92، نظم العقيان، جالل الدين، السيوطي) 2(

  .92 ،نفسه )3(
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، ومن األمثلة علـى      ومعانيهم من معاني القدماء    استمدوا في كثيٍر من األحيان صورهم     و

الطرب وال  يحبون   ال   اًقوموهجا فيها    األصوات    التي أبرز فيها   يِلِصو الم يِن الد زِع ذلك صورة 

والـشاعر اتخـذ مـن      ،  فهم يألفون صوت الحمار الذي ينبههم مـن نـومهم         ،   الموسيقية اآلالت

  ر الفـرزدق،   وهو يضمن بيته الثاني من شع      ، لذم هؤالء الناس   األصوات في صورته موضوعاً   

  : يقول

  ]الكامل[

  
ارِ    ِن األْوَت ُنُهْم َع اُم َأْعُي  )1"َوَتَن

َدتْ        اِئِم ِإْذ َغ َواِت الَحَم ُزونٍ    َعِجْبُت ألْص ًا ِلَمْح ْسُروٍر َوَنْوح اًء ِلَم  ِغن
وٍد َو ْدبًا ِلَمْفُق ٍقَوَن ْجوًا ِلَعاِش ونِ    َش َد َمْفُت ْشَتاٍق َوَتْنِهي ْوقًا ِلُم  )2(َوَش

ضَُّحى  ي ال وٍف ِف اَء َهُت َننِ ذاُت ُربَّ َوْرق ي َف َدَحْت ِف ْجٍو َص   َش
ي    ْت َحَزِن ًا َوَهاَج ْت ُحْزن  َفَبَك

ا   ا َأرََّقَه اِئي ُربََّم ا َأرََّقِن  َفُبَك ا ُربََّم  يَوُبَكاَه
                                                

ْم َوَال الَق َلُه ًا ال َخ ُت َقْوم ٌل َناَدْم َمارِ  َمْي َرٍب َوَأْس ى َط   ِإَل
اِرِهمْ  " ِق ِحَم ى َنِهي ْسَتْيِقُظوَن ِإَل  َي

حـد استقـصاء     األحيان على التفصيل، وألحوا على المعنى الوا       منحرصوا في كثيٍر    و

 صورة علي بن محمد بـن إبـراهيم         واستيعاباً حتى يلموا بجميع جوانبه، ومن األمثلة على ذلك        

  فقد رأى الشاعر في أصوات الحمائم صـوراً متنوعـةً         ،   ألصوات الحمام  يفِْفالمعروف بابن الع 

 لمشتاق و ل   وللعاشق شجو   وللمفقود ندب   وللمحزون نوح  فهي للمسرور غناء  ،   شتى وموضوعاٍت

فهذا الصوت كما برز في الصورة يناسب جميع الناس ويمكـن تفـسيره             ،   تنهيدللمفتون  و شوقٌ

  : يقول الشاعرسامعه، حسب الحالة والوضع النفسي ل

  ]الطويل[

  

 صوتها يدل على حزنها وهو      ي أبرز فيها حمامةً   ِكتُشْ للبدر الب   صورةٌ ومن الصور أيضاً  

 وربما شابهت حال الشاعر ما وصفها به فهي تبكي إلفها وتبكـي       ،يسقط عليها الصفات اإلنسانية   

  : يقول، لذي ال يعرف ما بالها وما شأنهاوتشكو فتؤرق الشاعر ا

  ]الرمل[

  
اِلحاً   رًا َص ًا َوَدْه َرْت ِإْلف    َذَآ

  
 

 ديوانه، ، البيت الثاني مضمن من شعر الفرزدق، ينظر6/81، أنوار الربيع في أنواع البديع، لي صدر الدينع، ابن معصوم) 1(
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ا    ا َأْفَهُمَه ْشُكو َفَم ْد َت ي    َوَلَق ا َتْفَهُمِن ُكو َفَم ْد َأْش  )1(َوَلَق

ـ    الحمائم، وأكثر ارتباط الصورة السمعية كان في وصف الطيور وخاصةً           ابن حجـر   ف

فاألوراق تُعجب بغناء الحمـائم فتغنـي       ،  يبث العواطف اإلنسانية في مظاهر الطبيعة     العسقالني  

ت اصـو أ ويعبر الشاعر عن حبه وإعجابـه ب       ديها أمطاره التي تشبه الدرر،    مثلها، والسحاب يه  

  : يقول، صوت اآلالت الموسيقية وخاصة الربابةلتي تجلو النفوس، والتي تشبهه الحمائم ا

ا  ى ِغن ا َءَغنَّ ُوْرِق َأْوراُقه سََّحابْ     ال ُدرِّ ال ًا ِب ْت ُعْجب  َفُنقَِّط
ابْ      ُع الرََّب َماَع َوْق َرَب األْس  )2(َوَأْط

أصوات الطيور تفوق  أصوات اآلالت الموسـيقية التـي ال           فجعلت  عائشة الباعونية   أما

  : يقول، تشبهها ألن أصوات الطيور أجمل منها

اِدَحاٌت ا َص َك َبْيَنه ارُ    َوُتناِغي ا اَألْوت َد ُنْطِقه ْت ِعْن  )3(َخِرَس

ا   َوَغنَّى ِبها الشَّْحُرو   ُت     ُر َلِكْن َحَماُمه اَلْيِن َعاَيْن ي الَح ٌب َفِف َخِطي

  ]السريع[

  
َصاَر َأْغ  ْت األْب  َصاُنَهاَفَراَق

  ]الخفيف[

، حرور والحمام  صورتين للشُّ  يرسم ييِنماِم الد أبو بكر اتسمت بعض صورهم بالعفوية، ف    و

والشاعر فـي   ،   يخطب على األشجار   صوت خطيبٍ  الحمام ف   أما صوت  ،حرور غناء فصوت الشُّ 

  : يقول،  المغنيكال الصورتين يقارن بين أصواتها ويشبهها بصوت معبٍد

  ]الطويل[

َدا َ ْ َ)4(

عن الحـب   وفي ذلك تعبيـر   ،   للحمائم صورة القيان المغنيات    يوِرصنْ الم هابورسم الشِّ 

  : يقول  وهذه من الصور التقليدية التي ألح عليها الشعراء كثيراً،،واإلعجاب ألصواتها

َدْت ُورْ  ًاَوَش ْت ِقَيان ا َفَكاَن صََّوابِ     ُقه ا ِبال ْن َلْحِنه اٍت ِم  )5(َآِتي

                                                

  ]الخفيف[
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ي فـي   ِومة الح جَّابن حِ صورة   على طرفي التشبيه  الذي يقتصر   من أمثلة التشبيه البليغ     و

  : يقول، فهو يصف الصوت بالحسن والجمال والقداسة، شبه قراءة القرآنالتي تالطيور غناء 

ُر َت َب َوالطَّْي دًا َوِإْن َوَج َرُأ َتْجِوي ْق
ْ

   ]البسيط[

ال
اِن    ْصِن الب اَن ِلُغ ُجوُد آ ُس

َْداُت َ)1(

 صـوت الحمـائم      يـشبه  يِلوِص الم يِن الد زِعف نوع الشعراء في صورهم وتباروا فيها،     و

  : يقول،  بالسجعوألحانها

  ]البسيط[

ْد  ُوْرُق َق ا ال دَّْوِح ِفيه اِبُر ال َمَن
َْت َ َ

ِت    َصاِن  َفَماَل ْضُب ِلَألْغ الُق
َْت َ َت ْ )2(َا

أما ابن سوديقول،  فرأى في صوت الحمائم ندباً وحزناً على فقد إلفون :  

  ]الطويل[

يِن   َوَآْم َشاَقِني ِفي الدَّْوِح َنْوُح َحَماِئمٍ      رََّدْت ِبَحِن ٍف َغ ِد ِإْل ى َفْق  )3(َعَل

  
اءِ     ِل َدعَّ الِم اللَّْي ي َظ َسبٌِّح ِف  )4(ُم

  ]الطويل[

ِوِس   ِديُث ُمَوْس بٍّ َأْو َح داُء ُمِح  )5(ِن

                                                

  مشبهاً سكاِنبن م ا فخر الدين    ه الشبه فيه قول   من أمثلة التشبيه المجمْل الذي يحذف وج      و

  : يقول، صوت البلبل بقرع ناقوس الدير الذي يسبح فيه الراهب ويدعو في الليل

  ]البسيط[

اءِ           َوَصْوُت ُبْلُبِلَها الرَّاِقي َذَرى ُغْصنٍ     رِّيِح َدْآن ِس ال ْن ِدَمْق ٍة ِم  ِفي ُحلَّ
َرٍف ى َش ِريٍّ َعَل اقوِس َدْي ْرِع ن  َآَق

ح بين الغصون بنداء المحب لحبيبـه،       ومن الصور الطريفة الحضارية تشبيه صوت الري      

 وهو يرسـم    ،فالشاعر هنا يجعل الصوت رقيقاً لطيفاً لذيذاً إلى أذن السامع         ،  أو صوت الوسوسة  

  : رفَّظَبن مايقول أحمد بن محمد  للمعنى الواحد أكثر من تشبيه،

ُصوِنهِ    ْيَن ُغ رِّيِح َب َأنَّ َدِويَّ ال  َآ
 

  . 113، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 1(

  . 1/139، مطالع البدور، بهاء الدين، الغزولي) 2(

 . 73، نزهة النفوس، ابن سودون، البشبغاوي) 3(

  . غير مرقم الصفحات، ديوانه، فخر الدين، بن مكانسا) 4(

  . 1/226، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 5(
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وكانت معاني الشعراء في كثيٍر من األحيان تتسم بالعفوية والبساطة، وكانت في أغلبهـا              

، صوت الريح كصوت الشبابة   ي يجعل   ِوم الح يكِلابن م مستمدةً من الواقع المشاهد والمحسوس، ف     

  : يقول

َربٍ         ْن َط داِن ِم بََّب ِبالِعي ِرُب      َوالرِّيُح َش ا ال ُيْط ِرُب َم ُر ُيْط َوالطَّْي
ُ

  ]البسيط[

د ُ )1(ال

  : ةاعقَّيقول ابن ز، وصوت الرعد يشبه صوت الطبول في قوته وقصفه

  ]الكامل[

وَِّرتْ       )2(لَبْرُق َيْلَمُع ِشْبَه َسْيٍف ُمْصَلتِ    َوا   َوالرَّْعُد ِشْبُه ُطُبوِل َحْرٍب ُص

  : يِفنَيقول محمد بن إياس الح، أما صوت المطر فيشبه األنامل التي تضرب على الدف

لٍ   ِع َأَناِم راٌن َآَوْق َوْدِق ُنْق اِض      َوِلل ى َدفِّ َأْوَراِق الرَِّي َعَل
ُ

  ]الطويل[

َشاَهد )3(ُت
  الصورة البصرية -2

وفـي تحديـد مالمـح الدقـة        ،   الحواس في إدراك الطبيعة وجمالها     يعد البصر من أهم   

وقد أطلق الشعراء العنان ألبصارهم التـي       ،  واستقصاء تفاصيل المظهر المشاهد ورسم جزئياته     

ومن ثم أطلقوا العنان لشاعريتهم في تصويرها ورسمها        ،  نقلت إلى ذاكرتهم هذه المشاهد الجميلة     

اطفهم مستعينين باأللوان المختلفة حتى تخرج الصورة كاملة        مازجين هذا العمل بأحاسيسهم وعو    

 أبرزوا خاللها أهمية العضو البصري في رسم الصورة          جميلةٍ وقد جاء الشعراء بصورٍ   ،  المالمح

الصاحب في وصف ليـل الحبيـب الـذي يتـصف           بن  امن ذلك مقطوعة لبدر الدين      ،  الشعرية

، هم األسود الذي يهم باإلسـراع واإلنقـضاء       فالشاعر يستعر لليل صورة الحصان األد     ،  بالقصر

  : يقول

  ]مخلع البسيط[                                                                                 

  
ُت    ْكَدَخْل َت َذْيِل ُل َتْح ا َلْي  )4(َي

                                                

ى   َب َواَف ُل ِإنَّ الَحِبي ا َلْي كْ   َي ِم َخْيِل راَع ُدْه ُت ِإْس  َوِخْف
ي صَّباَح ِإنِّ شِّ ال ْل َوَغ  َفُط

 
  . 30،  الشاعرديواننقالً عن ، 418، تاريخ األدب العربي، عمر موسى، باشا) 1(

  . 187، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 2(

  . 273، نزهة األمم، محمد ، ابن إياس الحنفي) 3(

  . 90، مراتع الغزالن، شمس الدين،  النواجي)4(
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 يبرز عنصر الحركـة وعـدم       كما  ،   لون الليل األسود ولون األدهم      بين فالشاعر يقابل 

فهو يبني صورته بين الوصفين     ،  والخيل تجري وتغادر  ،  فالليل يمضي ويأتي النهار بعده    ،  الثبات

ـ والشعراء استعاروا صورهم في وصف الطبيعة من مظ       ،  على اللون والحركة   والمثـال  ،  ااهره

وهي من الصور التقليدية المستخدمة التي ال تدرك إال بحواس البصر للصورة إبراز ،.   

 رسـمها لهـا وقـد       يوِرصنْ الم هاِب للشِّ ومن الصور الجميلة في وصف السماء صورةٌ      

والشاعر يبرز ثالثة مظاهر لجمـال الـصورة وهـي          ،  وأشرق نورها ،  انقشعت غيومها فصفت  

  : يقول، وهذه الصورة يمكن للمرء أن يدركها ببصره، األزرقء ونورها ولونها صفاء السما

 ُاْنُظْر ِإَلى ُحْسِن السََّماِء ِإذا َصَحتْ     
ا َضْوِئها َوِبَلْوِنه َصْحِوَها َوِب َدحَ    َفِب الُهُموِم َتَدْح ًا ِب ْشِفي ُقلوب  )1(ْتَت

َساطًا     ْت ِب ْد َفَرَش َواألْرُض َق
ً

  ]الكامل[

ِد اْنَمَحتْ     َوالنُّوُر يَُ     ْشِرُق َوالُغُيوُم َق

وقد مزج الشاعر عواطفه بهذا المشهد فجاءت       ،   أعجبه للسامع  فالشاعر يحاول نقل مشهدٍ   

تجربةً معنويـةً   بل بث إلى جانبه     ،  لم يكتف بالنقل للمشهد المادي    ف،  ة مطبوعةً بأحاسيسه  الصور

   . عاشها معه

 وهو  ،اللونقة تشابه    لعال بهَّذَالء الم ي ألشعة الشمس الذهبية صورة الم     اِجوويستعير النَّ 

  : يقول، يشبه األرض الخضراء بالبساط الموضوع على الطبيعة

  ]الكامل[

َشَرْت  ْد َن شَّْمُس َق ْذَهَوال الًء ُم  بًاُم
ا َض )2(َأْخ

يستدعون األلوان ويبرزونها حتى تظهر تفاصيلها ودقائقها ولتكون الـصورة          فالشعراء  

، ويالحـظ   ، كما أن االستعارة كانت من أدوات الشعراء في رسم الصورة          ج في رأي المتلقي   أبه

   .أن التشبيه البليغ كان من أكثر التشبيهات المستعملة في أساليبهم

  قَّورسم ابن زأما القمر  ،   من الذهب  فالشمس تشبه مرآةً  ،   جميلةً ة للشمس والقمر صوراً   اع

والشاعر يستعير ألوانه مـن ألـوان       ،  لفضة البيضاء الخالصة  فهو يحاكي في لونه ونوره لون ا      

  : يقول، المعادن الثمينة حتى يرفع من قيمة موصوفه وجماله

                                                
  ]الرجز[

 
  . 283، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 1(

  . 219، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 2(
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ْسَجدٍ   ْن َع َدْت ِم ْرَآٌة َب شَّْمُس ِم ْدُر َيْح   َفال ي ُقْرصًةَوالَب ضَِّةِك ْن ِف  )1( ِم

 ،سـودٍ  أ  فـي سـقفٍ    سمرةًوراقبوا النجوم التي بدت م    ،  ووصف الشعراء طول ليلهم     

                                                                    : يواِجيقول النَّ معتمدين على المعجم القديم،

يُم فَ  ُل الَبِه اَوَل اللَّْي ُهَوَتَط َسمََّرا   ِخْلُت النُُّجوِم ُم ي ِب َسَواِد َحظِّ  )2(ِل

 استعار معانيها مـن ميـدان       يوِرصنْ الم هاِبومن الصور البصرية الجميلة صورة للشِّ     

 يصف غيـاب    و،   بيضاء الذي يحمل رايةً  فهو يشبه الصباح بالجيش المنتصر      ،  الفروسية والقتال 

 فالشعراء يختارون التـشابيه التـي       ، من المعركة  ماً في حضور الصباح الذي يولي مهزو      الظالم

،  واضح في الـصورة    ولأللوان حضور  يحبها الذوق، وترتاح لها النفس، كالظهور واالنتصار،      

  ،س البشرية ترتاح إلى اللون األبـيض وتحبـه        كما أن النف  ،  فاألبيض ينتصر على اللون األسود    

  : يقول

َضاءَ    ٍة َبْي صَّباُح ِبَراَي َرَز ال اءِ    َب ْسَكُر الظَّْلم َوّلى َع ًا َف  )3(َزْحف

ة في وصف   اعقَّيقول ابن ز  ،   في لوحاتهم   كثيراً عجب الشعراء باللون األبيض فأبرزوه    وأ

  : النجوم

ْضَرِتي     ي َح ضٍَّة ِف َأزاِهٍر ُمْبَي  )4(ِب

األول مشهد النجوم الالمعة وقد تناثرت في السماء        ،  فالشاعر يقابل بين مشهدين متقاربين    

فالصورة قامت على التـشبيه     ،  ثانية مشهد األزهار البيضاء التي تمأل الروض      وال،  تمأل أرجاءها 

كما يالحظ أن الشعراء كثيراً ما استمدوا تشبيهاتهم للطبيعة         ،  الذي هو أساس التصوير والوصف    

  .السماوية من الطبيعة األرضية وبالعكس

                                                

  ]الكامل[                                                                           

  ]الكامل[                                                                                       

  ]الكامل[                                                                                       

بَّْهُتها   سََّما َش ي ال َت ِف  ِإنَّ الّثَواِب

 
  . 179، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . 219، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 2(

   . 1/169، لمجموعة النبهانيةا، يوسف، النبهاني) 3(

  . 179، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 4(
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لسماء بالـدراهم   فهو يشبه النجوم المتناثرة البيضاء في ا      ،   أخرى وله في النجوم صورةٌ   

 وهو  ،)1( الشعرية من المظاهر الحضارية    تهصور أخذ اعرالشو،   متقن الصنع  رة في ديباجٍ  المنثو

  : يقول يولد للمعنى الواحد أكثر من صورة،

  ]الكامل[

  
قَّةِ          َسِن ُش اِج َأْح  )2(ُنِشَرْت َعَلى ِديَب

  
بْ َي   ْن َذَه ًا ِم رُّ ُرْمح  )3(ُج

  ]كاملال[                                                                                        

حٍ    لِّ ُرْم ْعَلةِ َوِلُك ْن ُش ٌة ِم  )4( َحْرَب

دَُّجى         ى ال لُّ َعَل ُر الُمِط ُه َوَآَأّنَما الَفْج ا َوُنُجوُم َأخِّراُت َتَقّوَض   الُمَت
هُ   سَّماِء َوَحْوَل ي ال رََّض ِف ٌر َتَع َضا   َنْه تََّح َأْبَي ْد َتَف َجاُر َوْرٍد َق  )5(َأْش

                                                

ًة وَم َهِديَّ َل النُُّج ْن َجَع ْبَحاَن َم ةِ  ُس َدًة ِللِقْبَل سَّاِئِريَن َوُعْم  ِلل
َب ُآلَّ َر الَكَواِآ َدراِهٍمَنَث ا َآ  َه

ومن صور   ويالحظ أن أكثر صور الشعراء كانت صوراً حسيةً قابلوها بصوٍر حسيٍة،            

وهذا الشهاب يشبه المحارب    ،   الجميلة وصفه للشهاب الساقط خلف الشياطين      يوِرصنْ الم هاِبالشِّ

 كما أنه يتكئ على الموروث      ، األلوان ويبرزها   يستدعي فالشاعر ، ذهبي اللون  الذي يحمل رمحاً  

ألن الليل يظهر األلوان    ،  والصورة في هذا الموقف ال تتجمل إال بلونها        الديني في رسم صورته،   

  : يقول، بشكل أفضل

  ]مجزوء الرجز[

ِه ْن ُأْفِق ٍب ِم بْ  َوَآْوَآ ٍت َوَث ِر ِعْفِري ي ِإْث  ِف
اِرٌب ُه ُمح  َآَأنَّ

  : ةاعقَّيقول ابن ز،  مشتعلةً رماحاً الشهبوفي صورٍة قريبٍة تبدو

ا  وُم ِرَماَحَه بََّهْت الرُُّج ا َش  َوَآَأّنَم

         ِطومن الصور التي وصف بها الشعراء الفجر قول ابن عة في تشبيه الفجـر والنجـوم       ي

  ]الكامل[                                                : يقول، بالنهر وأشجار الورد البيضاء

  

 
  . 407، الحياة األدبية في الشام في القرن الخامس الهجري، حسن عبد الجليل، عبد المهدي: ينظر) 1(
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والصور التي وصف بها الشعراء مظاهر الطبيعة التي ترتبط بالنور أقوى في البـروز              

وفي رأيـي   ،  م والقضاء عليه  على الظال لما لفعل الضوء من تأثيرٍ    ،  ئي والناظر اوالظهور أمام الر  

  . أن هذه الصور هي األفضل في التعبير عن الصورة البصرية

  ]كاملال[

رَّةٍ      ٍة ُمْحَم دِّما َأْو َراَي ُل ال  )1(ِمْث

  ]الطويل[                                                                                       

ْ َ

ـ قَّ ابن ز  ةصورمن أمثلة التشبيه المرسل الذي تتوفر فيه العناصر األربعة للتشبيه           و ة اع

ولون الدم من أقوى األلوان في التعبيـر        ،  حمرة الشفق بلون الدماء أو الراية الحمراء      في تشبيه   

  : يقول،  في وصف الشاعرلون األحمر الذي يبرز وبقوٍةعن ال

بَّْهُتهُ  ذي َش شََّفِق ال َرِة ال  َوِبُحْم

ي نور البدر األبيض وقد انعكس على صفحة النيل بالنهر          قاِعوتخيل إبراهيم بن عمر البِ    

  : يقول، الفضي اللون

َعاَعهُ  ى ُش ْدَر َأْلَق ُت الَب ا َرَأْي ا    َوَلمَّ سَِّفيُن ِبَن ْصَر َوال ِل ِم ى ِني َعَل
ت َسْيِرَنا ِسيُر ِب رًا َي ُه َنْه ي       َتَخيَّْلُت َضاِء ِف ضَِّة الَبْي َن الِف ِة ِم ُلجَّ

ْ َ )2(ال

  : يقول، سلولم نور البدر األبيض بالسيف الي واصفاًيِرثلها قول عالء الدين الِبوم

  ]الطويل[

  
َسلَّ َل   َضاَف ِه ُمَفضَّ ْيفًا َعَلْي  )3(ُه َس

ةِ    اِل الَخْيَم وٍد َأْو ِمث يٍض َوُس  )4(ِب
                                                

ِه ا ِلُغُروِب ا َأْن َدن ْدَر َلمَّ َضا َأَرى الَب اِء َأْبَي ُه َأْزَرُق الم ِبَس ِمْن  َوُأْل
هُ   َر راَم اْلِتَقاَم َوهََّم َأنَّ الَبْح  َت

    قَّوالسحاب في بيت ابن زوهذه الكتائب تظهـر    ،  ة يشبه في سيره سير الكتائب المقاتلة      اع

ورة الخيمة في عظمتها وهي تجـوب       ثم يشبه السحاب بص   ،  في لباسها وعتادها األبيض واألسود    

 للسحابة أكثر من صـورة ويبـرز        الشاعر يرسم و،  فالتشبيه في البيت تشبيه حسيٌّ    ،  فاق السماء آ

  ]الكامل[                                    : يقول، فمنها األبيض ومنها األسود الماطر، ألوانها

َسَناِجقٍ  ا َآ سََّحاُب َفِإنََّه ا ال  َأمَّ
 

  . 187، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(
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فالـسيف يعكـس    ،   وارتباطٌ قةٌالوفي ذلك ع  ،   على الظلماء   سلّ  سيفٌ وءه   فض أما البرق 

 وأكثر الـشعراء مـن      ،ى للشاعر تشبيهه  كما أن شكل البرق، يكون طوليا وهذا ما أوح        ،  الضوء

  :  ابن زقّاعةيقول  ألن لمعانه وتأللؤه القى استحساناً في نفوسهم،تشبيه لمعان البرق بالسيف

  ]السريع[

ْيفًا َع   لَّهُ  َس ْد َس اِء َق ى الظَّْلم  )1(َل

فالشاعر يعتمد على المالحظة الدقيقة لظواهر الطبيعة التي تمده بمساحة واسـعة مـن              

   . )2(الخيال الخصب

للداللة  " يانعاً  " وكانت االستعارة حاضرةً بقوٍة في أشعار الشعراء، فالشاعر يستعير كلمة           

ما أن السماء   ك،   باألغصان  يخفق   الربيع نسيمء، و على وضوح النجم المتأللئ وصفائه في السما      

لشاعر يقابل  او،  األصفر كالدينار الموضوع في الميزان    المستدير  الشمس   وقرص ،تنقشع وتصفو 

  : ماسقُر، يقول ابن قُالصور الحسية ببعضها

هُ    ِع َوَرْوُض ُن الرَِّبي ذا َزَم ا َحبَّ َصا   ي اُق ِباَألْغ ِسيُمُه الَخّف  ِنَوَن
اً     ِه ياِنع نَّْجَم ِفي َك ال ٌن ُيِري شَّْمَس   َزَم َزاِنَوال ي الِمي دِّيناِر ِف  )3( َآال

   : الخد لعالقة التشابه في اللون للورد صورةايطَر أحمد بن علي سيف الدين قَاستعارو

هُ  ى اللَّ هُ  َرَع ِع َوَرْوَض اَم الرَِّبي ي    ِبَها الَوْرُد َيْزُهو ِمثْ       َأيَّ دِّ َحِبيِب  )4(ُل َخ

وهو هنا يقابل صـورةً     ،  أخذه من الواقع المشاهد   ،   للخريف  لطيفٌ  تشبيه كبيبن أَ علي  ول

، فسقوط األوراق من الغصن على النهر ما هو إال من كرمـه وعطائـه              ،حسيةً بصورٍة معنويةٍ  

  : يقول

دْ         ِف َوَق ي الَخِري َر َما َأْآَرَم الُغْصَن ِف ْأِثيَراَأثَّ ِه َت رِّيُح ِفي  ِت ال
                                                

ِضهِ    ْن َوْم ًا الَح ِم بَّْهُت َلْمع  َش

  ]الكامل[

  

  ]الطويل[

  ]المنسرح[

  
 

  . 124 ،ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة)1(
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َألتْ     اِئًال َم ُر َس ى النَّْه ا َأَت اِنيَرا     َلمَّ ُه َدن ُه َآفَّ  )1(َأْوَراُق

  ]البسيط[

رِ    ٍز َوَتْزِهي ْيَن َتْطِري َبَحْت َب  َفَأْص
ا اَط ِبه ْرٌو َأَح ا َس سِّواِر َلَه ُل ال ْسِويرِ         ِمْث  )2(ِمْن َسْلِسٍل ِهَي ِمْنُه ذاُت َت

  : نفسهيقول الشاعر   وهذا معنى قديم،،أما الماء في الروضة فيشبه الصارم المشهور

ْشُهورِ           ِه َم ِبيِل اللَّ ي َس  )3(َآَصاِرٍم ِف

أحياناً تشبيهاتهم من صور الحياة المترفة، ومـن مظـاهر الزخرفـة والزينـة           اتخذوا  و

  : يِمدصدر الدين اَآللض لروا ة في وصفصور ذلك منالمحيطة بهم، و

رَّ اِرِهَوال ى ِبَأْزه ْد َواَف َبسِ    ْوُض َق َن الَمْل ي َزاٍه ِم ُه ِف  َيِتي
سِ     َن اَألْطَل ًا ِم ْسَن َأْلَوان  )4(َلِب

 عندما يشبهه الشاعر فـي جمالـه        وخاصةٌ،   ال يدرك جمالها إال البصر     جميلةٌوالصورة  

  . من األطلس ملونةً يشبه األغصان بالفتيات الالتي لبسن أثواباًأو عندما، وتلونه بالملبس المزين

  ]السريع[

سُّْنُدسِ      ِه ال ي َأْثَواِب َواُه ِف  )5(َأْه
                                                

 والثمار  بين الزروع بدت   لروضٍةي  ِلوِص الم يِن الد زصف عِ من أمثلة التشبيه المرسل و    و

  : يقول، كما أن السرو الذي أحاط بها يشبه السوار، مطرزةً باألزهار

رٌ    ا ِإَب َشْتها ِللَحَي ٌة َنقَّ    َوَرْوَض

  ]البسيط[

ا    ْصِب ُيْؤِذُنن ٌر ِبالِخ ا َزاِئ  َوَنْهُرَه

  ]السريع[

  
دْ    ٌد َوَق َصاُن ِغي ا اَألْغ  َآَأنََّم

  : اياِريقول ابن خطيب د، محبوبالأما البان في طوله واستوائه فيشبه قد 

ِذي  دُّ اّل اِن َق ْصَن الب َأنَّ ُغ  َآ
 

  . 5/195، الضوء الالمع، شمس الدين، السخاوي) 1(

  . 1/141، مطالع البدور، بهاء الدين، الغزولي) 2(
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 وهذا من أمثلة التشبيه المرسل،      ،ها وتحركها ولينها  ويشبه السرو قدود النساء في استقامت     

 والشاعر يفصل في صورته لتكون اوقع في األذهان         حيث ذكر الشاعر العناصر األربعة للتشبيه،     

  : ةاعقَّيقول ابن ز وأعلق،

  ]البسيط[

ِك َوال      ينِ ِفي اِإلْسِتَقاَمِة َوالتَّْحِري  )1(لِّ

  
 )2(ِمْن َأْحَمِر الَياُقوِت َأْو ِمْن ُصْفَرةِ       

  ]الوافر[

رانِ    يِن الزَّْعَف ْن َعِج ُب ِم  )3(َآَواِآ

  ]الكامل[

ةِ َوالتُّ   ا َآالِحْلَي ي َآذاِنه  )4(وُت ِف

مليحةٌوالخوخ والتفاح في اللون األحمر خدود  ،قَّيقول ابن زةاع :  

ٍة دُّ َمِليَح اُح َخ ْوُخ َوالتُّفَّ ْشِبيةِ      َوالَخ اِحِبي َت ا َص ِه ي ْت ِب  )5(َآُمَل

                                                

َسةً     ِد ماِئ ُدوَد الِغي  َوالسَّْرُو َيْحِكي ُق

أما ثمارهـا   ،   تحاكي العرائس في جمالها    وكل نخلةٍ ،   النخيل فتشبه المعرشات    أشجار أما

وكثيراً ما استعار الشعراء األحجار الكريمـة الثمينـة فـي           ،  فتشبه اليواقيت الحمراء والصفراء   

  : ةاعقَّيقول ابن ز، أوصاف الطبيعة

  ]الكامل[

َرا  ُل َع ا النَِّخي ٍة َمجْ  ِئٌسَوَآَأنَّم ِشْبِه َعُروَس لٌّ َآ ِةُآ  ِليَّ
شَّاِقها   ى ُع َدَها َعَل َشَرْت َقالِئ  َن

، وثمارها كواكب مصنوعة من الزعفـران     ،   من زبرجد   المشمش فتبدو سماء   ةأما شجر 

قَّيقول ابن زةاع :  

َر ٍد َنَث َماُء َزَبْرَج اَس  ْت َعَلْين

الرمان يشبه النهود فـي     أكثر األوصاف الموجودة كانت تركز على الشكل الخارجي، ف        و

  : ةاعقَّيقول ابن ز، والتوت كالحلي التي تزين األذان، شكله الدائري

َدها  ْشِبُه َنْه اُن ُي َذِلَك الرُّمَّ  َوَآ

  ]الكامل[

 
  . 104، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(
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 حيث ذكـر    بيه المرسل،  وهذا من التش   ،أما العنب فتبدو عناقيدها المتدلية كعقد من الآلل       

، الذي يقـوم    "حكى  " ، والفعل   "العقد  " ، والمشبه به    "العناقيد  " الشاعر عناصر التشبيه، المشبه     

  : يِومة الحجَّيقول ابن ِح ، "الترتيب والنظم" مقام األداة، ووجه الشبه 

َد الآل    ا ِعْق ى َمْنُظوُمه ىَحَك  )1(ِل

 جامعاً بين   يِرديقول أبو البقاء الب   ،  شبه حباته كرات الفضة المضمخة بالعنبر     واألجاص ت 

  : الصورة البصرية والصورة الشمية في وصفه

ى   اٍص َأَت ْسَن َآَج ا ُح َصرِ   َي ْيِن الَب ي ِلَع  َيْحِك
مَِّخْت ِبَعْنَب   ْد ُض  )2(ِرَق

 ووجـد الـشعراء فـي       ، العطرة فالشاعر يصف لون األجاص وشكله الدائري ورائحته      

لصورة تقليدية  وهذه ا ،  التوت يشبه في لونه األسود لون أنامل الزنجية       ف األلوان الصورة المعبرة،  

  : ةاعقَّيقول ابن ز، ألح الشعراء عليها كثيراً

بَّ   ي َش َوُد ِإنَِّن وُت األْس ةِ      ْهُتُهَوالتُّ ِل الزِّْنِجيَّ ِه ِبَأناِم ي َلْوِن  )3(ِف

هِ  ِسيُم ِب بَّ النَّ ْوُز ِإْذ َه ا الَم  )4(َن األْزرِ ِغيٌد َتَماَيْلَن ِفي ُخْضٍر مِ        َآَأنََّم

     اِرأما النارنج فيصوره ابن خطيب دفي شـهر كـانون    ط المطر بالجمر الذي يوقد      ا وس ي 

فهو يصور لون البرتقال األحمر بلون النار المتقدة في الجمر، كمـا أن لفـظ المطـر                 ،  للتدفئة

  : يقول، الشتاءفصل  في  والذي يكون نضوج هذه الثمرة وقتوكانون يشير إلى

                                                

  ]الوافر[

َدلَّْت ُضٍب َت ى ُق ٌد َعَل  َعناِقي

  ]مجزوء الرجز[

  
ضٍَّة ْن ِف َدْت ِم رًا َب  ُأآُْ

  ]الكامل[

 وفي الصورة إبراز    ،وشجرة الموز تشبه الغيد في أثواٍب خضٍر إذا ما هب عليها النسيم           

  : ةجَّيقول ابن ِح لعنصر الحركة،

  ]البسيط[
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  ]البسيط[

رٍ َآ ْن َمَط رَّ ِم ا الُمْحَم اَر ْنَجَه ْهِر   َأنَّ ن ي َش َط  ِف ٌر َوْس اُنوَن َجْم  َآ
اُن )1(آ

  : يقول،  صنعه المطر وعقيقاًويرى ابن إياس حبات النارنج زمرداً

ةً    اَرْنِج حاِمَل ُضِب النَّ ى ُق ْر ِإَل رُ    ُاْنُظ اَغُه الَمَط ًا َص رُّدًا َوَعِقيق  )2(ُزُم

  : يقول،  إبراهيم األنطاكي فيصور الليمون بالبيض الملطخ بالزعفرانأما

الزَّْعَفراْن   ُث ِب ُه العاِب  )3(َلطََّخ

  ]مجزوء الرمل[                                                                                

اِئْم   َت الَعم ْت َتْح  )4(ُقطَِّع

  ]السريع[

اَألْدُمِع   دٍّ ُرشَّ ِب رُّ َخ  )5(ُمْحَم

  ]الطويل[
                                                

  ]البسيط[

  ]السريع[

َدا ْد َب ِذي َق ذا اّل ا َه انْ   َيْأ   َلْيُموُنَن راِقِه ِبالَعَي ْن ِإْش ُذ ِم  ُخ
دْ    اٍج َوَق ْيُض َدَج ُه َب  َآَأنَّ

يط الذي تبدو زهرته كـرؤوس      لقنبوصف ا  في   دينيةً واستعار أبو البقاء البدري صورةً    

 وهو هنا يكني عن كرهه للقنبيط، والكناية أبلغ في التعبيـر            ،العمائمالخضراء ك وأوراقه   ،اليهود

  : يقول من التفصيل لذلك استعان بها الشعراء كثيراً،

يٍط ي َقَنِب ِضَي ِف اِرمْ    ُبْغ ُر َص ى َوالِفْك ْد َحَك  َق
رُُّؤوَس وٍدال ْن َيُه   ِم

ويأحمر اللون نزلت عليه الدموع والندى يزينه خداًشبه الورد  ،يِكتُشْيقول البدر الب :  

َوْرُد َوقَ  ا ال َدى َآَأنََّم ُر النَّ  ْط

بكر أبـو يقول    وفي هذا رفع من قيمة الموصوف،      ،وهو يشبه الياقوت الذي نقط بالذهب     

  : ييِنماِمالدَّ
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َن     اقوِت ُنقِّْط َن الي وٌف ِم َدُف
َا َ ْ َ)1(

هُ  ِضيُر َآَأنَّ َوْرُد النَّ ا ال  َوالَح ِبه

 في  وفْلُّابن خَ  لة التشبيه المركب الذي يجمع فيه الشاعر أكثر من تشبيٍه صورة          من أمث و

 الزبرجد ،كما أن نقاطـه   الشفق في السماء، وهذه السماء مصنوعةٌ من  يشبه الذي   الشقيقوصف  

  : يقول،  في عيون الفتى األرمدالسوداء تشبه الكحل

  ]الكامل[

   ِهِخْلُت الشَِّقيَق َوَقْد ُيَرى ِفي َزْرعِ      
ِد   واِحِظ َأْرَم ي َل ٍل ِف اُر ُآْح  )2(َآث

ضابِ     َد الِخ اِن َبْع ْوِن الَبَن َل َل  )3(ِمْث

  ]البسيط[

دِ   ماِء َزَبْرَج ي َس َع ِف َفقًا َتَقطَّ  َش
ُه َوَدُه ِإذا الَحْظَت أنَّ َأْس  َوَآ

 والشاعر ال يكتفي برسم الـصورة،       ،ولون الشقيق يشبه لون األصابع المخضبة بالحناء      

  ]الخفيف[         : ةاعقَّول ابن زيق وإنما يسعى لتلوينها حتى تبرز مالمحها في أجمل منظٍر،

اً    قَّ ُجُيوب شَِّقيُق َش ذاَك ال  َوَآ

مادةً مركبةً من الجواهر والمعادن الثمينة، وهذا نقٌل للمشاعر         النرجس  ي  وِطيالسُّويجعل  

  : يقول ،رد، وأزهاره من الذهب فسيقان النرجس من الزم،النفسية للشاعر الذي يحب النرجس

ُضْض  ْم َيْغ ضُّ َل ْرِجُس الَغ َوالنَّ
َُه َاظ َن

  
افوِر   ي َأْوراِق آ رُِّد ِف َن الزُُّم  )4(ِم

  ]الطويل[

  
اقُ    وُِّه ِبالَي اجِ ُيَم ْفَحَة ع  )5(وِت َص

                                                

ْزُروِر ْنَقٍض َوَم ْيَن ُم ُرُه  َب  َفَزْه
َدةٍ    ْوِق َأْعِم ْن َف ٌب ِم ُه َذَه  َآَأنَّ

النيلوفر يشبه في الماء بقايا الخمر فـي        ، ف جمعوا أحياناً للمعنى الواحد أكثر من صورةٍ      و

  : وفْلُّيقول ابن خَ، كما أنه يشبه أذناب الطواويس،  زجاجيكأٍس

وَفٌر ِديِرهِ َوَنْيُل ي َغ بَّْهُتُه ِف اجِ     َش ُؤوِس ُزَج ي ُآ الٍف ِف ا ُس  َبَقاَي
َدا   واِويِس ِإْذ َغ اَب الطَّ َل َأْذن  َتَمثَّ

 
  . 77، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 1(

  . 2/120، المواكب اإلسالمية، محمد ، الصالحيابن طولون ) 2(

  . 114، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 3(

  . 344، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 4(

  . 103، نزهة األنام، البقاءأبو ، البدري) 5(
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 والشاعر يسقط الصفات    ، غرق نفسه في الماء لما هدده الحبيب بالهجر        والنيلوفر عاشقٌ 

  : كبيبن َأعلي يقول  اإلنسانية عليه من خالل التشخيص الذي يزيد المعنى جماالً،

  ]الكامل[

َبَحتْ     ْد َأْص ٍة َق ي ِبْرَآ ْسَنُه ِف ا ُح َش ي ْسكًا ُي ُشوًَّة ِم دِِّهَمْح  اُب ِبِن
َساِئهِ    َد َم اَب ِعْن ُه ِإْذ غ دِّهِ   َوَآَأنَّ َضاَرُة َق ْت َن اِء َواْحَتَجَب ي الم  ِف

ِدِه   َن َوْج َسُه ِم رََّق َنْف ًا َفَغ  )1(ُظْلم

  ]المنسرح[

  
ذََّهبِ     َن ال ْلباِنها ِم لُّ ُص  )2(َوُآ

  ]البسيط[

ِر   ِة النَّْه ي َوْجَن ٌل ِف ا ُقَب  )3(َآَأنََّه

  ]البسيط[                                                                                       

ْشُهورِ           ِه َم ِبيِل اللَّ ي َس  )4(َآَصاِرٍم ِف

  ]الطويل[

ُد   اِح َحِدي ْوُب الرِّي ُل ِإْذ َث ِه الَخْي  )5(ِب

                                                

  
  

 

ِرهِ  ُب ِبَهْج دََّدُه الَحِبي بٌّ َتَه  َص

  : نفسه الشاعر يقول، والياسمين األصفر يشبه العساكر التي تحمل صلبان الذهب

َدا يَن َب ِميُن ِح ا الياَس بِ   َآَأنَّم ِب الَكَث ي َجواِن َفُرُه ِف  َأْص
داً   ْت َبَل رُّوِم َناَزَل َساِآُر ال  َع

الشّيقول،  وجنة النهرقبلةًواألقاحي تشبه الثغور وهي تبدو م هابنْ الموِرصي:  

َشَرتْ  َو صََّبا اْنَت وٌر ِبال اِح ُثُغ  َلألق

  : يِلوِصين الم الدزيقول ِع، أما نهر النيل فيشبه السيف

ا زاِئ ْدِنيناَوَنْهُره ْصِب ُي  ٌد ِبالِخ

  : يقاِععمر الِبإبراهيم بن يقول ،  تتابعت به الخيلشبه أمواجه جيشاًوالبحر ت

تْ   شًا َتَتاَبَع ِر َجْي ْوَج الَبْح بُِّه َم  ُأَش
 

  . 107  ،نزهة األنام، أبو البقاء، البدري )1(

  . 192/ 2، المواكب اإلسالمية، محمد ،  الصالحي ابن طولون)2(

  . 387، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 3(

  . 1/143، مطالع البدور، بهاء الدين، الغزولي) 4(

  . 2/81، انعنوان الزم، برهان الدين، البقاعي) 5(
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يقـول  ،   في بياضها وجمالها وتميزها وتشبه الفجر      ة في وجه الفرس تبدو مضيئةً     والغر

ابن زرشَ "عمسمحمد بن علييِن الد " :  

  ]السريع[

رُ      ا َفْج ي ُنوِرَه ا ِف  )1(َآَأنَّه

  ]الطويل[

ال      ُه َنْع اَر َل ِق َص الَل اُألْف  )2(َألنَّ ِه

  ]الطويل[

رُ           ُع َأْبُح اِت َوالنَّْق َن الرَّاَي  )3(ُقُلوٌع ِم

  ]الطويل[

رَّةٌ    ِه ُغ ي َوْجِه َقٌر ِف  َوَأْش

ريبة التي بالغ    وهذه من األوصاف الغ    ،ويشبهه في سرعته بالنجم     فرساً ةجَّابن حِ يصف  و

  : يقول بها الشعراء لرفع قيمة ممدوحيهم،

اِرٍد ِر َم ي ِإْث النَّْجِم ِف َرٌس َآ ُه َف  َل

  :  خيل ممدوحه بالسفناًصفاو ييِنماِم الد أبو بكرويقول

ا  ُفنًا َله ُه ُس اِآي َخْيُل ٌك ُتَح  َمِلي

  : يقول،  في المعركة بالكحل الذي يكحل عين الغزالةالنقع ة جَّوشبه ابن ِح

ي  ِة ِف ْيُن الَغَزاَل َدْت َع ْم َرَم َوَآ
ََغ ال

الً          ْم ُآْح  )4(َفَصيََّر ِمْن َنْقِع الِجياِد َلُه

  ]البسيط[

 )5(َأْمَواُجُه َوْهَي ِمْثُل الَماِء َتْنَسِكبُ      

  ]الطويل[

لُ       نَّ َحواِص ا َلُه ْن َم وٌر َوَلِك  )6(ُطُي

                                                

  : يواِجيقول النَّ، أما حمولها فأمواج هذا الماء، ساب في الصحراءوالناقة تشبه الماء المن

ا   وُل ِبَه اٍف َوالُحُم َر َفي وُب َبْح  َتُج

  : يقول، تشبه الطيورفي سيرها غير أنه ليس لها حواصلهي و

وِّ حَ   ي الَج ا ِف و ِبَن ا َوَتْعُل ى َآَأنََّه  تَّ
 

  . 9/140، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، شهاب الدين، الحنبلي) 1(

  . 75، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 2(

  . 86، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 3(

  . 74، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 4(

        . 69، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 5(

  . 108  نفسه)6(
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بدا كالليث في المظهر وكعنترة فـي        شحنة قطاً الابن  علي بن محمد المعروف ب    ووصف  

  : يقول، العزملونه األسود وفي 

  ]الطويل[

َرا َوِفي َعْزِمِه َواللَّْوِن ُيْشُبُه عَ        )1(ْنَت

لم يغفل الشعراء الصور الشمية التي تدرك بحاسة الشم ولكنها جاءت  أقل من الصورة               

فقد صور الـشعراء روائحهـا      ،  وجاء أكثرها في وصف الرياض واألزهار     ،  البصرية والسمعية 

م ومـشاعرهم  كما أنهم وصفوا أثرها علـى نفوسـه    ،   لها الطيبة التي تنتشر في األرجاء معطرةً     

ة في وصف روٍض فاحت منـه       اعقَّيقول ابن ز  ،  فرسموا لها صوراً جميلةً لتكون الصورة كاملة      

  : روائح الياسمين واآلس التي شبهها برائحة المندل وهو نوع من النبات العطري

ِبَغتْ   َواَزُه ُس اٍر َأَرى َأْآ َرا َوُح ُوُجُلنَّ ِه الَحْم ْن َوْرِد َوْجَنِت ِهِم  ْمَرِت
ْشُرُهَما  اَح َن ِميٍن َوَآٍس ف اِر      َوياَس ِب َأْو ِمْعَط َدِل الرَّْط َآالَمْن

اِئٍد ْسِن َص ِل الُح ٍث آاِم طٌّ َآَلْي  َوِق

  الصورة الشمية -3

  ]البسيط[

  

ه )2(َنْكَهت

 برائحـة    وسط تسامر األحبة   ي فيشبه الرائحة السارية في الروض     ِمدأما صدر الدين األَ   

  : يقول، الند وهو عود البخور

ِر الرُّب  ى َزْه اَض َعَل َدى ف دْ    اَوالنَّ ُة النِّ َداَمى َنْفَح ْيَن النَّ َسَرْت َب  )3(َف

ا وتدعوه لدعوة أصحابه لشرب الخمر      ي دارِ يبِطورائحة الورود والنرجس تغري ابن خَ     

  : يقول، وسط هذا الجو الربيعي الجميل

صَّْهَبا   اْسِقِني َهاِت ِسي    َء ال ا ُمْؤِن ْرجِ      ي َوْرِد َوالنَّ ْشُر ال اَح َن ْد ف  )4(ِسَق

                                                

  ]الرمل [

  ]السريع[

        

 
   . 6/20، الضوء الالمع، شمس الدين، السخاوي) 1(

  . 145، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 2(
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  : يِومة الحجَّيقول ابن ِح، ورائحة الياسمين تشبه العطر

  ]البسيط[

رُ             ُه ِعْط ْشٍر َل ْن َن رِّيُح ِم  )1(َفَعّطَل ال

  ]البسيط[

  
وَد َرْيحانِ           ي ُع ُل ِمنِّ  )2(َوَلْيَس َتْحِم

  الصورةالذوقية -4

  ]الكامل[

  

داُم   ِهَأْو ذاَب َوْرٌد َفالُم  )3( ِبَعْيِن

  ]البسيط[

َدا    ْيِن َب َأْقَراِط اللَُّج ِميُن َآ  َوالَياَس

  : يقول،  لنشر الريح الذي عطر الكونالنسيم سارقاًالشاعر نفسه ويصور 

دْ       َيُقوُل رَ  ِسيِم َوَق اُن َرْوِضي ِللنَّ اِني  ْيَح يَن َواَف ُه ِح ْوُن ِمْن َر الَك  َتَعطَّ
ِه اَم ِب َت اَألن ْشِري َوَهاَدْي َرْقَت َن  َس

ولكنها أقل من األمثلة علـى الـصورة البـصرية          ،   على الصورة الشمية   واألمثلة عديدةٌ 

  .والسمعية

وقد يمزج  ،  وإن جاءت أيضاً قليلةً   ،   في أشعار الشعراء   فلها حضور  ،أما الصورة الذوقية  

ـ  علي بن   صورهم الشمية والبصرية والذوقية كوصف إبراهيم بن محمد بن         الشعراء أحياناً  م ِلدج 

  : يقول، للخمر الذي شابهت الورد في لونها وطعمها ورائحتها

َذ َوةً  َه َرْب َقْه َوْرُد َفاْش هِ    ا َأَواُن ال ْن َلْوِن ا ِم اَآْلَتُه َفَلْوُنَه ْد َش  َق
ا     ِه َوَأِريُجَه ْن َطْعِم ذاُقَها ِم ْن   َوَم ِهِم ْن َآْوِن ا ِم ْشِرِه، َوَآَأنََّه  َن
داً  اَن َوْردًا َجاِم ْأٌس آ فَّ َآ  ِإْن َج

  : يقول، فيراه ألذ وأشهى من كل اللذائذ والطرب، بن أيبك المشمشعلي ويصف 

ِب    ْن َأْعَج اَءِني ِم ْشِمٌش َج َوِم
َ َ ال

  
 )4(َبَناِئٌق ُخِرَطْت ِمْن خاِلِص الذََّهبِ    

                                                

َربِ    ذَّاِت َوالطَّ َن اللَّ يَّ ِم َهى ِإَل  َأْش
ُشُرهُ    رِّيِح َتْن وِب ال ي ُهُب ُه ِف  َآَأنَّ

 
  . وانههذا البيت غير موجود في دي، حلبة الكميت، شمس الدين، النواجي) 1(

  .  البيتان غير موجودين في الديوان. 95-94، نزهة األنام، أبو البقاء، البدري) 2(

  . 2/97، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 3(
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 الليمون وشـبه لونـه األصـفر وطعمـه          ـه926ي المتوفى   اِكطَنْووصف إبراهيم األَ  

 كما أنه يمزج    ،وهو يمزج بين الصورة البصرية والذوقية     ،  الحامض بلون المحب وطعم هجرانه    

  : يقول، من خالل هذا المعنى الذي استوحاه من موضوع الغزل بين الصورة الحسية والمعنوية،

  ]السريع[

  
هِ      ِم ِهْجَراِن ْن َطْع ا ِم  )1(َوَطْعُمَه

 في وصف نهر    يوِرصنْ الم هابيقول الشاعر الشِّ  ،  الصورأما الصورة اللمسية فهي أقل      

 ويبدو الماء وكأنه درع   ،  صوير أثر ريح الصبا على صفحة الماء والرياح على األمواج         النيل وت 

 تقتل المحل وتـذهب     أما األمواج التي تنشرها الرياح فكأنها سيوفٌ      ،  من دروع داود في الحرب    

  : يقول، والشاعر يبث في صورته الحركة فتبدو جميلةً، أثره

ْبحًا تُ   صََّبا ُص ُه َوال ُدُهَآَأنَّ  ِمْن َنْسِج َداُوَد ِفي الَهْيَجا َسَراِويلُ      َجعِّ
ُشُرَها  رِّيَح َتْن ُه َوال َأنَّ َأْمَواَج ولُ       َآ ُل َمْقُت ا الَمْح َواِرٌم ِبُظَباَه  )2(َص

        ومن األمثلة على الصورة اللمسية أيضا وصف ابن حِرج الع الِنقَسألمواج النيل التـي     ي 

  : يقول، الفاقد لمحبوبه عندما صور ضرب األمواج على الشاطئ بلطم ةً رثائياستعار لها صورةً

هُ  ُم َوْجَه ُل َيْلِط ًا   َوالنِّي ْوِج َلْطم فِّ الَم َسدًا ِبَك  )3(َح

نسيم لوجه النيل بفرنـد      الجميلة تشبيه تحريك ال    سكاِنبن م اوأيضا من صور فخر الدين      

  : يقول، قولالسيف المص

ّض   ْيٍف َن ُد َس الِءِفَرْن فُّ َج  )4(ْتُه َآ

                                                

ةً  َأْه ُي َلْيُموَن يَّ الظَّْب َساِنهِ   َدى ِإَل ْكٍر ِإلْح ُت ذا ُش  ال ِزْل
هِ    ِفراِري ِب ي اْص ْفَرُتُه َتْحِك  ُص

  الصورة اللمسية -5

  ]البسيط[

  

  ]مجزوء الكامل[

  ]طالبسي[

هُ     ِسيِم َل ِك النَّ َد َتْفِري ُه ِعْن  َآَأنَّ
 

  . 2/330، المواكب اإلسالمية، محمد ، الصالحيابن طولون ) 1(

  . 30-29، كوكب الروضة ،جالل الدين، السيوطي) 2(

  . 112، ديوانه، ابن حجر، العسقالني) 3(

  . غير مرقم الصفحات، ديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 4(
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  : ي قولهِومة الحجَّومن الصور اللمسية التي أبدعها خيال ابن ِح

اً   َوُتْر ُصوِن َذَواِئب ا ِللُغ ي َعَلْين ْشطِ    ِخ ال ِم ِسيِم ِب فُّ النَّ َسرُِّحَها َآ  )1(ُي

  وكان للتشخيص حضور فالشعراء شخصوا ظواهر الطبيعة    ،   في صور الشعراء    واضح

تصدر عنه الصفات البشريةوأسندوا صفات العاقل لها فبدت وكأنها إنسان  .  

  ]كاملال[

ةِ َو   ي َبْيَع ًا ِف ْشِبُه َراِهب صُّْبُح ُي  )2(ال

لٌ  ي َدِلي نَّْجُم ِل ْرُت َوال ي    َوِس دَُّجى ِرَداِئ َواِد ال ْن َس  )3(َوِم

َسا  ي َع َل ِف صُّْبُح َأْقَب َولَّ   َوال ِرِه َف ا ِآ ُل َهْزَم  )4(ى اللَّْي

                                                

  ]الطويل[                                                                                       

راء فيها اخراج صـورهم مـن وحـي عقـولهم            استطاع الشع  وأمثلة التشخيص كثيرةٌ  

ة للنيل وجعله كالزنجي لتناسب األلـوان       اعقَّومن أمثلتها وصف ابن ز    ،  وعواطفهم فجاءت جميلةً  

  : يقول، وألنه تواصل في معناه مع القدماء الذين صوروا الليل كثيرا بهذا المعنى

الزِّْنِجيِّ ُع ُل َآ ىَفاللَّْي ًا َأَت  ْرَيان

بهذه الشاعر جاء   و،  أما الصبح فيشبه الراهب   ،   عارياً فالشاعر شخص الليل وجعله إنساناً    

 األبيض مع لون الراهب المعنوي في بياضه عـن طريـق            قة لون  الصبح     الصورة الدينية لعال  

  . فكره وعمله ودعوته للناس إلى األعمال الخيرة

  : يقول،  له في سفره عبر الصحراءدليالًة النجم اعقَّ ابن زيشخصو

  ]مخلع البسيط[

 مستخدمين  ، في تشخيصهم لمظاهر الطبيعة من المعجم الحربي        معانيهم واستعار الشعراء 

ـ فابن ح   العالء صورٍة والحط من شأن أخرى،      مصطلحات االنتصار والهزيمة   ـ  ِرج الع ي الِنقَس

ألنه ال اجتماع لهما كما أنه ال اجتمـاع         ،  يشبه الليل بالجيش الذي يفر أمام عسكر النهار منهزماً        

          : يقول،  في أرض المعركة ومنتصٍرلمهزوٍم

  ]مجزوء الكامل[

 
  . 61، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 1(

  . 187، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 2(

  . 50، نفسه )3(

  . 116، ديوانه، ابن حجر، العسقالني) 4(
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 في إسقاط المشاعر اإلنسانية على      يوِرصنْ الم هاِبومن الصور الجميلة أيضا صورة الشِّ     

  : يقول،  صفة الضحك والبكاءلنجوماستعار لألزهار ولف، األزهار والنجوم

  ]الكامل[

ُم     سََّما ُنْج ِم ال ى ُنْج ِحَكْت َعَل َض
َ الثَّ

دا    ى ِبَم ْت َأًس واِءَفَبَك  )1(ِمِع اَألْن

 يقـول ،  محبوبة عندما تجلت وتبرجـت أمـامهن      التخدم   ي التي جوارال ورسموا للنجوم صورة  

  : يواِجالنَّ

اً   وُم َجَواِري ْدَمِتها النُُّج َحْت ِلِخ رُّجِ      َأْض َي ذاُت َتَب ْت َوْه ا َتَجلَّ  )2(َلمَّ

ٌب ِهَوَآْوَآ ْن ُأْفِق بْ   ِم ٍت َوَث ِر ِعْفري ي ِإْث  ِف
نَ    ًا ِم رُّ ُرْمح ْب ذَيُج  )3(َه

 فيشخص الشمس في صـورة غـادةٍ  ، بمنظر الغروب رفّظَمبن اويعجب أحمد بن محمد   

 ومن المالحظ أن تشبيهات الشعراء ابتعـدت عـن التعقيـد            ، جميالً تودع الكون وهي تلبس ثوباً    

  : يقول واستمدت معانيها من الحياة المشاهدة،

ْرِب غَ         شَّْمِس ِللَغ وَح ال َورَّسِ      اَدٌة َآَأنَّ ُجُن زٍّ ُم ْوِب َخ ي َث ا ِف  )4(ُتَودُِّعَن

أراد لمـا  البحر ي فيصف ضوء البدر بالسيف الذي سله على    ِبلَي الح يِرِبأما عالء الدين ال   

               : يقول، افتراسه

                                                

  ]الكامل[

 جعله محاربـاً  ، فقد    جميلةً  السماء صورةً   للشهاب الساقط في   يوِرصنْ الم هابويرسم الشّ 

 فاللون والحركة مـن العناصـر       ، من الذهب يحمله هذا المحارب     وجعل ذيله المنير خلفه رمحاً    

  : يقول األساسية للصورة،

  ]مجزوء الرجز[

  
اِرٌب ُه ُمح  َآَأنَّ

  ]الطويل[

   ]الطويل[
 

  . 1/169، المجموعة النبهانية، ، يوسفالنبهاني )1(

  . 102، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 2(

  . 35، شعر الشهاب المنصوري، قرشي عباس، دندراوي) 3(

  . 1/231، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 4(
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ِه ا ِلُغُروِب ا َأْن َدن ْدُر َلمَّ  َأَرى الَب
هُ   َر َراَم اْلِتقاَم َوهََّم َأنَّ الَبْح َضا   َت ِه ُمَفضَّ ْيفًا َعَلْي ُه َس َسلَّ َل  )1(َف

البدر الزمه  واستخدموا في التشخيص والتجسيم صفات اإلنسان التي تالزمه في حياته، ف          

  : ياِجويقول النّ، أصبح يعاني التيه والشكوىالسهر و

ُه ْدُر الَزَم َزلْ َوالَب ْم َي ّسهاُد َفَل راً       ال ًا ُمَتَحيِّ ْشِكي تاِئه ِل َي ي اللَّْي  )2(ِف

  : يوِرصنْ دكناء اللون في تشبيه المفي حلٍةتتصف بالتكبر وتظهر مختالةً والسحب 

اءَ    ٍة َدْآن ي ُحلَّ ٌة ِف  )3(ُمْختاَل

ـ  ابن حِ  م الجميلة المأخودة من عالم الطفولة واألمومة صورة       من تشخيصاته و الـذي   ةج 

  : يقول، ت جنيناً والنب السحاب مرضعاًجعل

َشا     ي َأْح ْزِن ِف ُل الُم َحواِم

اِء َأْب   ُه َأْزَرق الَم ِبَس ِمْن َضاَوُأْل  َي

  ]الكامل[

  ]الكامل[

ِسيِمها       َوالسُّْحُب َتْخُطُر ِفي ُذُيوُل َن

  ]البسيط[

ُعهُ    ِت ُتْرِض يُن النَّْب َزاُل َجِن  َوال َي
َها اض )4(َأ

، أما الريـاض فنـدامى   خمرللسحاب صورة ساقي ال رفّظَمبن اأحمد بن محمد   ويستعير

  : يقول، اجتمعت للشرب

اِوعٌ    اِض    َآَأنَّ السََّحاَب الَجْوَن َساٍق ُمَط ْرِب الرَِّي ى َش وُف َعَل َيُط
ُ

  ]الطويل[

)5(َأْآؤ

  واتخذ ابن حجر الع داره البعيدة إلى   إليصال السالم     ي من النسيم صورة الرسول    الِنقَس ،

  : يقول

  ]الطويل[
                                                 

  . 12/133، النجوم الزاهرة، جمال الدين، ابن تغري بردي) 1(

  . البيت غير موجود في ديوانه، 426، تأهيل الغريب،  الدينشمس، النواجي) 2(

  . 1/170، المجموعة النبهانية، يوسف، النبهاني )3(

  . البيت غير موجود في الديوان، 388، ثمرات األوراق، ابن حجة، الحموي) 4(

  . 1/273، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي )5(
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ا َن  ي  َفَي ِه َبلِِّغ رِّيِح ِباللَّ ي    َسماِت ال ِة ِف ي الُمِقيَم ى ُروِح الِمي َعَل َس
)1(َدا

 وجمعوا للصورة أكثـر مـن       ،واستعار الشعراء  صورهم في الطبيعة من ديوان الغزل        

  : ةيفَِليقول أحمد بن محمد بن علي بن خَ تشبيٍه،

ُصوِنهِ    ْيَن ُغ رِّيِح َب َأنَّ َدِويَّ ال ِوِس   َآ ِديُث ُمَوْس بٍّ َأْو َح داُء ُمِح  )2(ِن
  

  : ييِنِطنْطَس محمد القُقول الشاعري ، الربيع واالستعارة في وصفتشخيصوجمعوا بين ال

لُ         اُن الُمْمِح  )3(َوَلَك الَهَنا َذَهَب الزََّم

  : يجاِز الِحهاِبومن صورهم في الرياض قول الشِّ

سََّحابِ       اِء ال ضَُّحى     َضِحَك الرَّْوُض ِمْن ُبك ْمُس ال واَرْت َش َوَت

  ]الطويل[                                                                                       

  ]الكامل[                                                                                        

لُ     ْعٌد ُمْقِب اَء َس ُع َوَج ِحَك الرَِّبي  َض

  ]الخفيف[

ا )4(ال

  : يقول،  مختاٍلي الذي شبه الروض في صورة إنساٍنِلِصو الميِن الدزوقول ِع

  ]الطويل[

ً
ُنْجِم الزَّ َبَح  َوَرْوٍض بِِ ِر َأْص ْه

ا َ ْ ُ
ُم    ْسِنِه األْنُج ْن ُح ِسُدُه ِم َفَتْح

ُ )5(الزُُّه

  : يقول،  بأغصانها الروضة راقصةًيوِرصنْ المهابالشّويجعل 

  ]البسيط[

اً  َصاُنَها َطَرب َصْت َأْغ ٍة َرَق اِن    َوَرْوَض ِن األْلَح ْدِو ُوْرٍق َع ْن َش ِم
ا ن )6(ُتْغن

  قَّأما ابن زصـور  ة فيستعير صورته الجميلة من مصطلحات الحديث وعلومه عندما        اع  

  : يقول، ند والغار النسيم وعن البان والر عن للحبالمنثور راوياً

                                                 
  . 182، ديوانه، ابن حجر، العسقالني) 1(

  . 1/226، عنوان الزمان، برهان الدي ، البقاعي) 2(

  . 10/8، الضوء الالمع، شمس الدين ، السخاوي) 3(

  . 1/141، مطالع البدور، بهاء الدين، الغزولي) 4(

  . 1/143، نفسه )5(

  . 367، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 6(
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  ]الطويل[

َسجٍ     ْن َبَنْف ها ِم ُة َوْرٍد َأرُْْض ِفراِرِه َوَدْوَح ا ِباْص اِدُمِني َمْنُثوُره  ُين
ْسَمِة          ْن َن بِّ َع َرَوى ِلي َحِديَث الُح
َا َّ ال

َوْيِم     ِد الُغ ْن َرْن اِن َع ِن الب َع
ه ا )1(َغ

  : محبوبةا غصن البان بقد الضي داِريبِطويشبه ابن خَ

  ]السريع[

سُّْنُدسِ    ِه  ال ي َأْثواِب َواُه ِف  )2(َأْه

  ]الكامل[

  
ةِ       ُل الَقْلَع رُّْمُح ِمْث ِه َوال ْورًا ِب  )3(َط

  ]الخفيف[

  
سَّرْ           ْد َتَك  )4(َأْصَفٌر َوَقْلِبي ِمْن ِبعاٍد َق

  ]الكامل[

ْن َغْب    ْضراَء ِم ِل َخ َرْة، َآِمْث

ِذي  دُّ ال اِن َق ْصَن الب َأنَّ ُغ  َآ

      قَّومن الصور الجميلة أيضا قول ابن زة في تشبيه صفوف النخيل بعساكر الحـرب       اع ،

  : يقول

َزتْ  راِد َتَجهَّ ْوَم الطِّ ا َي َساآِ  َوَآَأّنَم ْيَن َع ْرِب َب ْصَطفَِّةٍرِللَح   ُم
ْت سُُّيوِف َتالَعَب ُل ال ُدَها ِمْث  َفَجري

  : يوِميُّوصف المشمس قول سراج الدين الفَومن تشخيصهم في 

ْوِني    ْفَرَة َل ُقوَن ُص َر الَعاِش َضرْ   َأْنَك الزُُّمرُِّد َأْخ ُت َآ َدَما ُآْن  َبْع
ْسِمي   ِشْقُت َفِج ي َع ا َدَرْوا َأنَِّن  َم

ومـن صـورهم    ،  فالشاعر استعار صفرة المحب وأسقطها على لون المشمس األصفر        

قَّالجميلة في اللوز قول ابن زيقول،  خضراء يلبس جبةًة مشبها اللوز برجٍلاع :  

ْوُز ٍةَواللَّ َس ُجبَّ اَء الِب َضُر َج   اَألْخ
ة َخ ُ )5(ال

يواِجيقول النَّ، خضعت له أقبل في جيوش األزهار التي أما الورد فهو ملك :  

                                                 
  . 139، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(

  . 168، ديوانه،  دارياابن خطيب) 2(

  . 192، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 3(

   . الشطرالثاني من البيت الثاني مكسور كما ورد من المصدر، 2/298، المواكب اإلسالمية، محمد، الصالحيابن طولون ،) 4(

  . 194، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 5(

 255



  ]الوافر[

  
ْة   ْوَآُتُه َقِويَّ َوْرَد َش  )1(ألَِنَّ ال

  ]المنسرح[

  
ذََّهبِ     َن ال ْلباِنَها ِم لُّ ُص  )2(َوُآ

  ]البسيط[

دُ       ِه َتْجِدي ٍت ِفي لُّ َوْق ا ُآ  )3(َوِللَهَن

  ]البسيط[

َتِطمُ    واِق َيْل َو ِلَألْش ا َفْه َن الرَُّب  )4(ِم

  ]البسيط[

َشَفا         ّرًا َرَأى َآ  )5(َأْمِر الرَِّعيَِّة ِإْن ُض

  : يقول، صورة العدو األزرق الذي يخفي عداوته للبحر  أيضاًيواِجورسم النَّ

                                                

وٍش ي ُجُي َل ِف َوْرِد َأْقَب ُك ال ْة َمِلي ٍل َبِهيَّ ي ُحَل اِر ِف َن اَألْزه  ِم
ُه  اتٍ َفَواَفْت ُر طاِئع  اَألَزاِه

والشاعر ،  والياسمين األصفر بين الكثب يحاكي عساكر الروم التي تحمل صلبان الذهب          

  : كبيبن َأعلي يقول ، هنا يجمع إلى جانب التشخيص الصورة البصرية

َدا يَن َب ِميُن ِح ا الياَس بِ َأْص َآَأنَّم ِب الَكَث ي َجَواِن  َفُرُه ِف
داً   ْت َبَل رُّوِم ناَزَل َساِآُر ال  َع

  ليِكويبرز ابن م الح بها   عناصر الحركة وموشحاً    جامعاً  سعيدةٍ ي الطبيعة في صورةٍ   ِوم 

  : يقول،  واألغصان راقصةًحيث رأى النهر مصفقاً، صورته

َصةٌ      َو َصاُن َراِق فََّق َواَألْغ  النَّْهُر َص

  : يقول، عاشقاً لكل ما حولهل النيل عفيجا ياِرابن خطيب دأما 

هِ      اَط ِب ا َأَح َوى َم ُل َيْه ا النِّي  َآَأنََّم

، ما أصاب أمر الرعية مـن ضـر         يكشف ي ملكاً واِجيبرزه النَّ ،   ثالثة للنيل  وفي صورةً 

  : يقول

ي  َر ِف ى ِلَيْنُظ ٌك َواَف ُه َمِل  َآَأنَّ

 
  . 319، يدراسة شعر شمس الدين النواج، حسن، عبد الهادي) 1(

  . 2/192، المواكب اإلسالمية، محمد ، الصالحي ابن طولون )2(

  . 30، ديوانهنقالً عن ، 418، تاريخ األدب العربي، عمر موسى، باشا) 3(

   . 186، ديوانه، ابن خطيب داريا) 4(

  . 119، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 5(
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  ]الكامل[

ْن دِّ َع اَج َوَع َر اُألَج ِب الَبْح ْرَزقُ   ال َتْرَآ َك ُت ُدوِن َذِل ِه َفِب  َأْهَواِل
ا     َواُه َفُربََّم ى َه ُل ِإل َذْر َتِمي ُدوُّ اَألْزَرقُ         َواْح َو الَع  )1(َأْبَدى الصََّفا َوُه

اسـتوحاها مـن      طريفـةً   للجواد الذي وقع بالسلطان صورةً     يوِرصنْ الم هابورسم الشِّ 

  : يقول،  بعز السلطان فقبل األرض بين يديهفجعل الجواد معجباً، خياله

و  ْد َزَعُم هِ َوَق ا ِب َواَد َآَب ِه ا َأنَّ الَج َضاُف ِإَلْي ٍب ُي ْن َعْي اُه ِم  َوَحاَش
ةٍ    زٍّ َوَهْيَب ْلَطاَن ِع ْن َرَأى ُس ْيَن َيَدْي      َوَلِك َه اَألْرِض َب َل َوْج  )2(ِهَفَقبَّ

فـالثور يـشكو    ،   في الحمار والثور   سكاِنبن م اميلة قصيدة لفخر الدين     ومن األمثلة الج  

  : للخالص من معاناته والحمار ينصحه، يقول

ْسَتْفِهماً  َوُه ُم اُر َنْح ى الِحَم اَل َواَف ا ؟  : َوق ْشُكو األَلَم َك َت ا باُل  م
ذابِ  ي الَع ْيَش ِف ِئْمُت الَع اَل َس دُّوالبِ   َق ي ال ْرِث ِف َد الَح دَّْوَر َبْع  َوال

اَل كْ : َفَق ُقوِط ِهمَِّت ْن ُس ذا ِم ْك   َه وِء ِفْكَرِت مِّ َوُس َك الَج  )3(َوَجْهِل

وهو هنا يبرز لنا دهاء اإلنسان ومكره على        ،  فالشاعر يشخص الطبيعة بصورة اإلنسان    

  .  في الفصل السابقان الحيوان وقد مرت القصيدة لس

  ]الخفيف[

  
البُ           ي الِك ْوِمي َأْن ال َتَراِن  )4(َخْيُر َي

                                                

  

  ]الطويل[

  

  ]الرجز[

  
  

  : ي على لسان األرنبيِزِرقْيقول الم،  على لسان الحيوان الحكمة ى الشعراء أحياناًوأجر

اً  سَّبوُق َآالم ُب ال ْت األْرَن اُب َقاَل َتْفَهَم اَألْلب َرى ِل ِه ِذْآ  ِفي
نْ  الِب َلِك َن الِك َرى ِم ا َأْج  َأَن

  :  مزمار داوداياِر يذكر ابن خطيب د مغنالناموسو

 
  . 340 ، س الدين النواجيدراسة شعر شم، حسن، عبد الهادي)1(

  . 3/227، 2، قبدائع الزهور، محمد ، ابن إياس الحنفي) 2(

  . غير مرقم الصفحات، ديوانه، فخر الدين، ابن مكانس) 3(

  . الشطر األول من البيت الثاني مكسور، 2/24، الضوء الالمع، شمس الدين، السخاوي) 4(
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  ]البسيط[

ْذِآُرِني  اُموِس ُي َن النَّ نٍّ ِم ي ُمَغ اَر َداُوَدا   َوِل ُه ِمْزم اَتِني َقْرُص  )1(ِإْن ف

  :  الحمام بالقيان مشبهاًيوِرصنْ المهاِبومن تشخيصات الشعراء في الطيور قول الشّ

ا َفكاَن  َدْت ُوْرُقه ًاَوَش صََّوابِ     ْت ِقيان ا ِبال ْن َلْحِنَه اٍت ِم  )2(َآِتي

 الغـصون   وأوراق الـصبا رسـوله   ،   عاشقاً يِرم القُ ِءفاوال  أبي بنا ِلضويجعل أبو الفَ  

  : يقول، هرسائل

ُصوِن    وٌل، َوَأْوَراُق الُغ َرُس
ْ

  ]الخفيف[

  ]الطويل[

ِه الُق َأنَّ ِب صََّباَآ ُه ال بٌّ، َل ِريُّ َص  ْم
ائُله َ َ)3(

ثم يخاطـب   ،   لجماله  يؤثر في الخاشع والناسك     صوت البلبل  باِحبن الصَّ ا البدر   ويجعل

          : يقول، البانات قائالً إن جمال صوته من شذاها

  ]السريع[

  
اَل    كِ َفَق ِب َأْنفاِس ْن ِطي  )4(َذا ِم

واصطنع الشعراء في هذا العصر الخيال الشعبي الذي يرضي العواطف والمشاعر التي            

أو لالرتقاء بها إلى    ،   في أجمل منظرٍ   فالشاعر يبالغ إلخراج صورته أحياناً    ،  )5(تميل إلى المبالغة  

  : عومة محبوبته رقة ون واصفاًيواِجيقول النَّ، ف التي ال تضاهيهاأفضل األوصا

رَّتْ   ِسيِم َم َواُت النَّ ْو َهَف ْد   َل ِه َتَجعَّ ْن ُلْطِف ِه ِم  )6(َعَلْي

                                                

ٌق ًا راِئ اِن ِغن ُل الب كِ   ِلُبْلُب ِع َوالنَّاِس ُل ِبالَخاِش  َيِمي
ْت َل ـا اُت َأْطَرْبَتَنـُه الَباَنـقاَل

  ]مخلع البسيط[

 
 . 59، ديوانه، ابن خطيب داريا) 1(

  . 385، كوكب الروضة، جالل الدين ،السيوطي) 2(

  . 182، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 3(

  . 248، حلبة الكميت، شمس الدين، النواجي) 4(

  . 268-267، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي: ينظر) 5(

  . 147، نفسه) 6(
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ومنه ،  ا وألثر فيه  ت النسيم لتجعد  االمسه لو ته التي فالشاعر يبالغ في وصف نعومة محبوب     

اِرقول ابن خطيب ديقول،  لطف النسيم من رسائله الرقيقةا واصفاًي :  

نْ       اتُ     َوَيا َنِسيَم الصََّبا َلْوال اْآِتَساُبَك ِم َك اللََّطاَف ِبْن ِفي ْم َت اِئِلي َل  )1(َرَس

،  ممدوحه الذي يعلو نعل جـواده علـى الثريـا          ي قوله مادحاً  واِجومن المبالغات عند النَّ   

  : يقول

ُي   ِهاِدَو َجُلْع َنِقْفا اُألّيَرُث ٌكِلَم صَِّهِتّر ُغِنْمَوِب  )2(اَنمََّي َتباُح ال

   الشعريةالموسيقا: خامسا

، )3(ةًي هما أحد أخص ميزات الشعر وأعظم أركانه وأوالها به خصوص          الوزن والموسيقا 

مـا  ب يميزه مـن النثـر إال         جديداً ن في الشعر أمراً   كان القدماء من علماء العربية ال يرو      "لذلك  

أحمد هو الذي اخترع علـم      ومن المعروف أن الخليل بن      ،  )4("يشتمل عليه من األوزان والقوافي    

 التي تنبعث من القصيدة تؤثر علـى عواطـف          والموسيقا،  )5( وجمع فيه أصناف النغم   العروض  

صيدة والموقف النفسي الداخلي التي تبعثه في       وتجمع بين الموقف اللفظي للق    ،  اإلنسان وأحاسيسه 

، حور الشعر التقليدية المعروفـة   راء العصر المملوكي أشعارهم على ب     ونظم شع ،  )6("نفس المتلقي 

، بي الممتدة من الجاهلية حتى العصر الذي عاشوا فيه         من حلقة الشعر العر    فهم جزء  وال غرابة، 

 فـي الـصياغة     بحور المختلفة وأثبتـوا قـدرتهم      ساروا على نهج الشعراء في النظم على ال        فقد

ألن الـشعر   "،  كما أن أوزانهم جاءت على جميع البحور المتداولـة        ،  خرينوالتعبير ومجاراة اآل  

 ثاء،في المدح والغزل والر   ،  ، والوصف يدخل في جميع الموضوعات     )7("راجع إلى باب الوصف   

 تتـضمن   قد،  الغزل والمدح والرثاء  ئد  فأشعار وقصا ،   للطبيعة اًوحتى لو لم يكن موضوعها وصف     

 بالوصف كتشبيه المرأة بالبدر فـي       وقد يكون الموضوع نفسه ممتزجاً    ،   في الوصف   مبثوثةً اًأبيات

  . أو وصف الممدوح بالبحر في الكرم، الجمال

                                                

  ]البسيط[

  ]الكامل[                                                                                      

 
  . 108، ديوانه، ابن خطيب داريا) 1(

  . 202، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، هاديعبد ال) 2(

  . 65، األسلوب، أحمد، الشايب: وينظر، 1/218، العمدة في صناعة الشعر ونقده، علي الحسن، ينظر ابن رشيق القيرواني) 3(

  . 14، موسيقا الشعر، إبراهيم، أنيس) 4(

  . 8، علم العروض والقافية، عبدالعزيز، عتيقوينظر ، 1/218، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ينظر ابن رشيق) 5(

  . 270، الطبيعة في شعر مصر والشام، أحمد، أبو صعيليك) 6(

  . 2/1096، العمدة، ابن رشيق القيرواني) 7(
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       قّولو أخذنا ديوان الشاعر المملوكي إبراهيم بن زة على اعتبار أن الشاعر من أكثـر        اع

ونظرنا في البحور التي تضمنها ديوانـه لجـاء         ،  فوا الطبيعة في ذلك العصر    الشعراء الذين وص  

  :ترتيبها على النحو التالي

    
  عدد القصائد والمقطوعات  البحر

  16  الوافر

  14  الطويل

  6  الكامل

  6  الخفيف

  5  السريع

  3  مجزوء الوافر

  2  البسيط

  2  المتقارب

  2  مجزوء الخفيف

  2  مجزوء الرجز

  1  المنسرح

  1  مخلع البسيط

  1  مجزوء الكامل

يالحظ على ديوان ابن زقاعة أن ستة بحور استعملت أكثر من غيرهـا وهـي علـى                  

وجاء عدد القـصائد    ،  "مجزوء الوافر "و" السريع "الخفيف"و" الكامل""  الطويل"  "الوافر": الترتيب

  وقـصيدةً  قطوعةً وستين م   من أصل واحدٍ    ومقطوعةً المنظومة على هذه البحور خمسين قصيدةً     

، وهـذه البحـور كلهـا       %18.1وجاءت باقي البحور بنسبة     ،  %81.9في الديوان أي ما نسبته      

ويالحظ أن البحر الوافر جاء في المرتبة األولى وتـأخر عنـه            ،   باستثناء مجزوء الوافر   طويلةٌ

لطويل  حيث تفوق عليه بقصيدتين على خالف ما عهد عند السابقين من احتالل بحر ا              ،)1(الطويل

ليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل في نـسبة           "مركز الصدارة ،يقول إبراهيم أنيس      

  . )2("لشعر العربي القديم هذا الوزنفقد جاء ما يقرب من ثلث ا، شيوعه

                                                 
 افيالو، أبو زكريا يحيى بن علي، ينظر التبريزي،  حرفا48ًفعدد حروفه ، ل بهذا االسم ألنه أطول بحور الشعريسمي البحر الطو) 1(

  . 37، في العروض والقوافي

  . 59،موسيقا الشعر) 2(
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والمـتفحص لـشعر    ،  والسؤال هل تراجع هذا البحر عن مكانته المعهودة عند السابقين         

 بالنـسبة لبـاقي      متقدمةً  ما زال يحتل مكانةً    ه أن لشعر عليها يجد  الشعراء وبحورهم التي نظموا ا    

ويالحظ أيضا أن بحر الكامل والبسيط تراجع كل منهما لصالح الوافر في الحديث عـن               ،  البحور

مع أن النقاد رتبـوا     ،  ومجزوء الوافر في الحديث عن البسيط     ولصالح الخفيف والسريع    ،  الكامل

  .  في األدب العربيكأكثر البحور شيوعاً" سيطالب"و" الكامل"و "لطويلا"بحور 

مجـزوء  "و" مجزوء الخفيـف  "و" المتقارب"هي  فأما البحور التي تليها في ديوان الشاعر        

أي % 18.1  حـوالي   نسبتها تتراوحفقد  " مجزوء الكامل "و" ع البسيط   مخل"و" سرحنالم"و" الرجز

في هـذه    ،"المتقارب"و"  الرجز مجزوء"و" مجزوءالخفيف"وتقدمت بحور   ،  أقل من خمس الديوان   

" مخلـع البـسيط   "و" المنـسرح "فيما استعملت بحـور     ،  المجموعة واستعملت مرتين في الديوان    

  .  واحدةًمرةً" مجزوء الكامل"و

مـن البحـور    " المديد"و" الرمل" من البحور من ديوان الشاعر مثل        ويالحظ غياب عددٍ  

  . من البحور القصيرة" مجزوء الرمل"و" مجزوء البسيط"و" المجتث"و" الهزج"و، الطويلة

وال أعتقد أن بحر الطويل قد غاب نجمه وتأثر في هذا العصر على الرغم من تفـضيل                 

ذان تـستريح لـه اآل  "ر من األوزان التي  وربما يرجع ذلك إلى أن الواف     ،ابن زقاعة للبحر الوافر   

ـ ولو أخذنا مثالين لشاعرين آخرين وهما شمس ا، )1("وتطمئن النفوس  ي يِناِممي والـد واِجلدين النّ

لوجدنا أن البحور التي كانت تحتل مركز الصدارة في شعر السابقين ما زالت تحافظ على نسبتها                

تل البحر  واح،  فشمس الدين النواجي أكثر من النظم على البحور الطويلة        ،   في ديوانيهما  المتقدمة

" الـسريع "و" الكامـل "و" الوافر"و" البسيط"وتاله على الترتيب    ،  ة األولى الطويل في ديوانه المرتب   

، %26.5 باقي البحور نـسبة      تواحتل،  من مجموع الديوان  % 73.5بنسبة  " المجتث"و" الخفيف"و

وحافظوا على البحور األولى التـي      ،  وهذا يدل على أن الشعراء قلدوا السابقين حتى في بحورهم         

  . )2(تصدرت أشعار السابقين

 أيضا على صدارة األوزان الطويلة والشائعة فـي شـعر           أما شعر الدماميني فقد حافظ    

حيث احتل الطويل المرتبة األولى في ديوانـه        :  وجاءت أوزانه المستعملة حسب التالي     ،الشعراء

ثـم الـسريع    ،  %11ثم البسيط بنسبة    ،  %18.4ثم الكامل بنسبة    ،  من استعماالته % 30.9بنسبة  

  . )3(% 9.2فر بنسبة ثم الوا، %9.6ثم الخفيف بنسبة ، %10.3بنسبة 

                                                 
  . 76، الشعرموسيقا ، إبراهيم، أنيس) 1(

  . 277، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي: ينظر) 2(

   . 210، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة: ينظر) 3(
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وفي ذلك يقول   ،  أشعار ذلك العصر   في    المضارع والمقتضب   النظم على  ويالحظ غياب 

وزعم أنه لم   ،  شعر العرب وأنكر األخفش أن يكون المضارع والمقتضب من        "الدماميني  أبو بكر   

 مـن   وقد استعرضت جميـع مـا روي      " م أنيس   ويقول إبراهي ،  )1(........" من ذلك  يسمع شيئاً 

. إالفـي مقطـوعتين قـصيرتين     ،  غاني لعلي أظفر بأمثلة لهذين الوزنين فلم أجد لهما ذكـراً          األ

"......)2( .  

ولما لهـا   ،   الشعرية الموسيقا  ألنها أسهل في إبراز     البحور واستخدم الشعراء مجزوءات  

  : ة في مجزوء الوافراعقّمن األمثلة على ذلك قول ابن ز،  في إبراز النغم واإليقاعمن أثٍر

ي اللَّْي  َدْت َحَواِش ْد َرَق  ـَوَق

اً   دُّرَّ ُمْنَتِظم ِهْدُت ال سَُّبحِ     َش ِر َآال ذاَك الثَّْغ  )3(ِب

امْ    ٍت َوِلج  )4(ِلُكَمْي

ي رَّْت ُمْقَلِت ي َفَق  ِحّب
ُت   ي : َفُقْل ِذي َلْيَلِت  )1(َه

                                                

 دون غيره في النظم في موضـوعات        ن الشعراء لم يخصوا بحراً    إومن هنا يمكن القول     

  . وإنما استعملوا البحور المتداولة قبلهم في الشعر العربي، الطبيعة

  ]مجزوء الوافر[

حٍ    ْن َرَف شِّيِح ِم ذاِت ال ي    ِب َواَفَر ِح ا َف  َتالَقْين
ِصحِ  ِل َوا   ْم َي ْصُفوُر َل  لُع
َسُمُه ا الَح َمْب ِح   َوَلمَّ ْم َتُل صُّْبِح َل ْيُن ال  َوَع

ييِنماِمومن األمثلة على مجزوء الرمل قول الد :  

  ]مجزوء الالمل[        

ْرَف ال  ُب َط ا َنْرَآ ْم ِبَن دامْ لَّ   ُق ْبقًا ِللُم ِو ِس  ْه
اِني اِح عن ا ص ِن ي  َواْث

  : أيضاً هومن األمثلة على مجزوء الرجز قول

   ]مجزوء الرجز[

ى    ْدِر َأَت ِة الَب ي َلْيَل    ِف
ْم ْدُر َن ي ياَب اَل ِل  َوق

 
  . 76،  الغامزة على خبايا الرامزةالعيون الفاخرة، أبو بكر، الدماميني) 1(

  . 54، موسيقا الشعر) 2(

  . 131، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 3(

  . 130، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 4(

 262



  : يواِجلة على مخلع البسيط قول النَّومن األمث

  ]مخلع البسيط[            

اِآرْ   ْم َوب اِح ُق ا َص ِه ي    ِباللَّ
َا   ًا َوُتوت ًا ياِنع  )2(ُمَزبَّب

  ]مخلع البسيط[            

ى    ِه َوَنْبق ي ِظلِّ يُش ِف  )3(َنِع

  
رْ    ْبُع آاِس ا َض ُت ي  )4(َوُقْل

ْسِمي  شِّتاُء َوِج اَء ال  َج
وِفي     ْرُد ُص َر الَب  )5(َفَطيَّ

  ]المنسرح[                        : ي أيضاواِجومن األمثلة على بحر المنسرح قول النَّ

هْ       ه باَب ا ل ُل م ُت ذا النِّي  )6(َفُقْل

                                                                                                                                              

اَ   َوى ُنُعوت ٍو َح ْستاَن َلْه  ُب
اً   ِه َوَآْرم ًال ِب ْشَبُع َنْخ  َت

  :وقوله

َذاَها   ٍة َش ي َرْوَض َك ِف ْل َل ْشَقا  َيِه   َه اُم ِع ِه األن  يُم ِفي
ا َوَوْردًا ًا ِبه ُر َبان  َتْنُظ

البحور التي قل اسـتعمالها عنـد       ،  ونظم الشعراء باإلضافة إلى المجزوءات من البحور      

  : لمجتثي من بيتين على بحر اواِجيقول النَّ، لسهولة دورانها على ألسنة الناس، السابقين والقدماء

  ]المجتث[            

ْسَعى   ضَّْبُع َي ى ال ا َأَت اِدرْ   َلمَّ سِّماِط ُمَب ى ال  ِإَل
ِدي ُه َجْه ُه َعْن  َباَعْدُت

  ]المجتث[                                                                  : ويقول

روِفِف   َل َخ ضَّْعِف ِمْث  ي ال
وفٍ   ْوُب ُص ي َث اَن ِل  َوَآ

ا     َواُه َفَم ْن ُق ُل َع ى النِّي اُلوا َوَه ْوِفي ِلِعظَْ    َق َطاَع ُي هْ اْس ا َناَب  ِم م
َس ةٍ َع ي َباب ا اُه ِف ُصبُّ َلَن   َي

 
  . 139 ، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة)1(

  . 320، لنواجيدراسة شعر شمس الدين ا، حسن، عبد الهادي) 2(

  . 320 نفسه) 3(

  . 350نفسه ) 4(

  . 340 أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة)5(

  . 331،  نفسه)6(
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ى  تعطي معنً  حتى،  ويالحظ أن الشعراء كرروا بعض القوافي في قصائدهم ومقطوعاتهم        

  : ياِجويقول النَّ، اًجديد

  ]الوافر[                

َضجُّوا    ى َف ا َأْوَف ِل م ْسَرى النِّي ا ِم   ِبَم ُط ِفيَن ِبَوَدبَّ الَقْح  ْن َأِبي
ي   وٍق ألنِّ َرْع ِلَمْخُل ْم َأْض فَ    َوَل َه َأْلَط ُت اللَّ ي َرَأْي ي ِب ْن َأِب  )1( ِم

  :  في الموزويقول أيضاً

اً    اِس َمْوُزون َد النَّ اُه ِعْن  َتْلَق
ًاَواوًا َوُن   اَر َمْوُزون ًا َص  )2(ون

دْ  ِل َق ْوَق النِّي شَّْمُس َف  ال
َضراً   َسنا َأْخ ى ِم ْب   َفَحَك ْن َذَه كٌّ ِم ِه َح  )3(َوَعَلْي

من ،  )4(الستعمال في الشعر  نادرة ا ويال حظ استعمال شعراء هذا العصر لبعض القوافي ال        

وعلى الرغم من قلة استعمال هذا الحرف عند        ،  ل روي الذا   على يوِرصنْ الم هاِب للشِّ ذلك قصيدةٌ 

 رقيقة اللفـظ     تضمنته من كلماتٍ    في ألفاظها لما    منسابةً الشعراء إال أن القصيدة جاءت موسيقيةً     

  : يقول، والمغزى

َذا َل َأْن ُيْنَب ْكرًا َقْب اَل ُس  َفَم
ذََ    ا َه بَّ َعَلْيَه ِإْن َه ا َف  ىبَه

                                                

  ]السريع[              

ْكُلهُ     َسٌن َش ْيٍء َح ُم َش ا اْس    م
ُه ُدودًا َوِإْن ِزْدَت َراُه َمْع  َت

يِكتُشْويقول البدر الب :  

  ]مجزوء الكامل[          

ذََّهبْ      َعاعًا َآال ْت ُش  َأْلَق

  ]السريع[            

ِتن  َبا َرْوَض مَّ َص شََّذاَن َذى   ا ِبال ِسرِّ الَق اَح ِب ا ب  َوَنْهُرَه
اَرهُ   ِه َأْثَم ى ِفي ْصُن َأْلَق    َوالُغ
صََّبا    وُع ال ٍة زاَد ُوُل ي َرْوَض    ِف

 
  . 331 ،نفسه )1(

  . 374  نفسه)2(

  . 288، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 3(
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ا  َدَحْت ُوْرٌق ِبَأْوراِقه ذاذاتِ    ِإْن َص ِري الّل ْرِد األَذىُتْغ   ِبَط

ْسَتْنِقَذا     ُه ُم ي ِمْن ْد ِل ْم َأِج  )1(َوَل

رْ     شَّقاِئُق َوالنَّ اُن َوال ى الب ْد َحَك  َق
ى    دٍّ َتَلظَّ اِر َخ ي ن ؤاِدي ِف  )2(َوُف

  : يِومة الحجكقول ابن ِح أو روي الضاد

َيضِّ  ْوَق ُمْب ُه َف و ُطوُل َفُر َيْعُل  َوَأْص
ْن    َصُر ِم َبْعُض َأْق َصبََّغٌة َوال ُم

َفا   داٍء َش ٌب ِل ِسيُمَها َرْط ُروٍح ِإَذا   َن ْسٌك ِل ا ِم  َوُعْرُفَه
َأنْ   ا ِب وُب ِفيه َد الَمْحُب ْد َوَع َذا      َق ا َحبَّ حَّ َفي ُزوَر ِإْن َص  َي
هُ  َل َأْعطاَف ْصٌن ِإذا َميَّ ُه ِإَذا      ُغ ْصِن ِمْن اَء الُغ ا َحَي  َفَي

ِه ِم   ُه ِباللَّ ٍدَعوَّْذُت وََّذا    ْن حاِس ْن َع ى ِلَم ُه َيْرِث  َوَلْيَت
ي   ُه ُمْهَجِت َلَبْت َأْلَحاُظ ْد َس  َق

  : يجاِز الِحهاِب كقول الشِّومنها استعمال الظاء روياً

  ]الخفيف[  

دّ    ا َق ُس ِمْنَه اِج دا َوَلْحًظ  ًا َوَخ
يمٍ    ي َنِع ْسِنها ِف ْن ُح اِظي ِم  َفِلَح

  ]الطويل[

ا         َبَدا َسْوَسُن الرَّْوِض الُمَدبَِّج َأْزَرَق
َأنَّ ا لٍ  َآ وَل َغالِئ ْت ُذُي ا َأْرَخ  لرَُب

ض ْ َ)3(

    قَّولو استعرضنا ديوان ابن زفـي شـعر     ة على اعتبار أنه من أكثر الشعراء نظمـاً        اع 

  : المستعملة في قصائده لوجدناها على النحو التاليحروف الروي وألقينا نظرة على ، الطبيعة

ــدال  13 :التــــاء ــاء  9 :الــ ــاء  6 :اله   5 :الب

ــالم ــيم  3  5 :الــ ــاء  4 :المــ   3 :القــاف :الح

ــسين ــون  2 :الــــواو  2 :الـ ــين  2 :الن   2 :الع

ــراء  1  1 :الغــــين  1 :والجـــيم ــزاي  1 :ال  :ال

ــزة  1 :الفــــاء           1 :الهمـ
                                                 

  . 31، كوكب الروضة، الدينجالل ، السيوطي) 1(

  . 2/89، مستوفى الدواوين، محمد، األزهري) 2(

   . األبيات غير موجودة في الديوان، 2/304، المواكب اإلسالمية، محمد، ابن طولون الصالحي) 3(
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ء الثاء والخاء والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والغـين والكـاف واليـا            فحروف  

  . استعمال لها في ديوانهال

على اعتبار أنه مـن أكبـر       ي  واِجفي ديوان شمس الدين النَّ    حروف الروي   وإذا أحصينا   

  :  في الطبيعة لكان على النحو التالي ليست قليلةًموضوعاٍتدواوين الشعر وحوى 

ــالم  101 :الـــراء  51  92 ــون :الــ ــيم  72 :الن  :الم

ــدال  51 :البــــاء ــاء  24 :القــاف  46 :الــ   23 :الت

ــيم  16 :العــــين  19  23 :الفــــاء ــاء :الج   17 :الح

ــسين  17 :اليــــاء ــاء  12 :الـ   9 :الكــاف  10 :اله

ــضاد ــزة  8 :الـ ــاء  8 :الهمـ ــاء  5 :الط   3 :الث

ــشين  3 :الـــواو ــذال :الـ ــزاي  3 :ال   1  2 :ال

          1 :الخـــاء  1 :والغـــين

    . والظاد والصاد ال يوجد لهما استعمال في ديوانه

ـ   ،   والصاد الظاءتركا في إهمال أصوات     ويالحظ أن الشاعرين اش    واجي بينما استعمل النّ

اد والطاء والثاء والشين والغين والكاف والياء التي غاب استعمالها عند           قوافي الثاء والشين والض   

قّابن زةاع .  

ء والالم والنـون    ويالحظ أن الشعراء استعملوا القوافي الموسيقية الرنانة مثل الراء والها         

ة فقد أكثـر مـن      اعقّأما ابن ز  ،  ي الذي نوع في قوافيه    اِجووالميم والدال والباء كما ظهر عند النَّ      

ويمكن القـول   ،  أكثر من غيرها  " الميم" و" الالم"و" الباء"و" الهاء"و" الدال"و" التاء"استعمال قوافي   

وهذا واضـح مـن خـالل       ،  سيقي الرنان أن الشعراء استعملوا القوافي السهلة ذات اإليقاع المو       

  . استعراض أشعار الشعراء لهذا العصر

كما يالحظ أن الشعراء أكثروا من استعمال البحور الممتزجة التي زادت على البحـور              

  . )1(فالشعراء كانوا يميلون إلى التخفف من رتابة اإليقاع في البيت الشعري، الصافية

                                                 
ميني شاعراً أبو بكر الدما، سارة، وينظر السراحنة، 281،282، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، ينظر، عبد الهادي) 1(

  . 222-221،ً وناقدا
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وال يخفى ما للتصريع    ،  إليقاع الموسيقي للقصيدة  واستخدم الشعراء التصريع في تنويع ا     

كما فـي قـول ابـن       ،  بغ بألوان البديع مثل الجناس التام      ال سيما إن ص     عذبٍ  موسيقيٍ من إيقاعٍ 

قَّزةاع :  

  ]البسيط[

بِّ      اُل الُح وِني ِرج ِإْن ِبْعُتُم
ن ْش )1(َت

ْشِرينِ       هجروا َيا َساَدةً  ْهِر َت ي َش   ِف

ـ    ،   في مطلع البيت    موسيقيٍ ناس من أثرٍ  وال يخفى ما للج    ي فـي   واِجوأجمل منه قول النَّ

  : مطلع قصيدة

  ]الكامل[

وا          َداُة َوَلْعَلُع يَس الُح  )2(َما َغنَِّت الِع

اتِ  َو   ضَّى ذاِهب ْد َتَق رًا َق  )3(َدْه

  ]السريع[

سَّالمْ  َبلِّ   َو داُر ال الِمي َفْه  )4(ْغ َس

ِد    وُم َق ْشِرُق َوالُغُي وُر ُي َوالنُّ
ْ

عُ    ُق َوَلْعَل صَُّب َوالَعِقي ْوَال الُمَح  َل

يِكتُشْويقول البدر الب :  

  ]الوافر[

ذَّاِهباتِ   اِلي ال ُه اللََّي ى اللَّ  َرَع

ولكن ذلك لـم يقلـل مـن        ،   دون استدعاء ألوان البديع كالجناس     وصرع الشعراء أحياناً  

  : يقول أبو الفضل بن أبي الوفاء، لوا القوافي الرنانة أبياتهم الشعرية وخاصة إذا استعمموسيقا

اْم ا َحَم ى ي ْزَت الِحَم ِه ِإْن ُج  ِباللَّ

  : يجاِز الِحهاِبوقول الشِّ

  ]الكامل[

 ُاْنُظْر ِإَلى ُحْسِن السََّماِء ِإَذا َصَحتْ     
ت َ َ )5(اْن

                                                 
  . 102، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 1(
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 اإليقاع  األمر الذي أثرى  ،  بل صرعوا في األبيات التي تليها     ،   الشعراء بتصريع المطلع   ولم يكتف 

                                             : يوِرصنْ المهابيقول الشِّ، الشعري في البيت

  ]الكامل                                                     [        

افاِنْج َأْن ِميَكِقْس َتٌةيَحِلَمَو ا تَ عاَفْضَأ   ه ااَح َرْن ِميَكِقْس م  اتَه
ا   ِفي َرْوَضٍة       حاَآْت َمَحاِسَن َوْجِهَه

  
ا          ى َخَطراِته ٍل ِإَل  )1(َوالُغْصُن ِفي َمْي

  ]البسيط[

ا  ا َزَهَراُتَه َن َوْجِهِه ْت َمَحاِس  َوَحَك
صََّبا    ُح ال ْصِرَها ِري ِة َخ ْت ِلِرقَّ ا   َرقَّ ى َحَرآاِتَه ْوقًا ِإَل ْت َش  َوَتَحرََّآ
ا  ى َأْرَداِفَه ٍق ِإَل ي َقَل ُر ِف  َوالنَّْه

 ليبرزوا اإليقاع حتى تكون األشـعار أكثـر نغمـاً         ،  بموسيقاهم الداخلية شعراء  واهتم ال 

وال عجـب   ،   في األسماع ،ومال الشعراء في قوافيهم إلى استعمال الحروف المجهورة          وموسيقيةً

ومن أكثر الحـروف التـي      ،   من الحروف المهموسة    ورنيناً فهي أقوى في التعبير وأكثر إسماعاً     

قول ،  الراءروي  ومن األمثلة على    ،   والباء والميم والنون والدال والالم     استعملوها حروف الراء  

  : يِلِصو الميِن الدزِع

رٌ    ا ِإَب َشْتها ِللَحَي ٌة َنقَّ رِ      َوَرْوَض ٍز َوَتْزِهي ْيَن َتْطِري َبَحْت َب  َفَأْص
ا اَط ِبه ْرٌو َأَح ا َس سِّواِر َلَه ُل ال َي ِمْن   ِمْث َسٍل ِه ْن َسْل ْسِويِرِم  ُه ذاُت َت
ى َألْدَواِح داَر َعَل ِل ِل ورِ           َأْو َآالَخالِخي ي ِزيِّ َمْأُس  َسْوٍق َلَها ُمْطَلقًا  ِف
ْت    اٌض ُدبَِّج اِض ِغي َت الرَِّي َتْح
َدْت َ َف

ْشِذيرِ    ْشِهيٍر َوَت ا ذاُت َت  )2(َأْلواُنَه

  
  
  

                                                

  : يجاِز الِحهاِبقول الشِّ، ومن أمثلة قافية الباء

  ]فيفالخ[

سَّحابِ       اِء ال  َوَتَواَرْت َشْمُس الضَُّحى ِبالِحجابِ     َضِحَك الرَّْوُض ِمْن ُبك
َكاَرى   ُصوِن ُس ُف الُغ ْت ِهي شََّرابِ  َوَتَثنَّ ْأَس ال اُم َآ ْذ َأَداَر الَغَم  ُم
اً  ْت ِقيان ا َفَكاَن َدْت ُوْرُقَه صََّوابِ    َوَش ا ِبال ْن َلْحِنَه اٍت ِم  َآِتي

َرى ا اَآى  َوَج ِديِر َفَح ي الَغ اُء ِف رابِ    لَم ِر ِق ًا ِبَغْي اِرمًا ُمْرَهف  َص
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اً   ُصوَن ِرَماح َوُه الُغ ْت َنْح ابِ     َقوََّم ِسيُم ِدْرَع ُحب َساُه النَّ  )1(َفَك

  ]الرمل[

دَِّهانْ     ا َآال َوْرُد ِفيَه ْت َوال  )2(ُزْخِرَف

  
َساُنَها     ذِِّبي ِإْن َواُدَها َوُمَع  )3(َس

واختار الشعراء في هذا العصر القوافي السهلة الخفيفة ذات اإليقاعات الرشـيقة حتـى              

فمـن  ،  وال عجب ،   ألذن السامع   وإطراباً  تكون أكثر تأثيراً    رنانةً  موسيقيةً فعاٍتتعطي القصائد د  

ـ  لَ ِني مثل قصيدة ابن الز    ،)4(المخرج وموسيقيةً   وسلسة  تكون عذبةً  شروط القافية الجيدة أن    بكُيم 

  : يقول، على روي القاف

  ]البسيط[

  : ءوفاال  أبيبنا أبي الفضل قول، ومن األمثلة على روي النون

َدتْ   ا َأْن َش َر َلمَّ َأنَّ الطَّْي اْن   َوَآ ي َمَغ اٍن ِف رَّْوِض َمَغ ا ال ي ُرَب  ِف
دْ   اٌت َوَق رَّْوَض َجنَّ َأنَّ ال  َوَآ

وحـرف الهـاء مـن الحـروف        ،    على روي الهاء    كثيرةً ونظم الشعراء أيضا أشعاراً   

  :ءوفاال  أبيبنايقول أبو الفضل  ،المهموسة

  ]الكامل[

تْ َرْوٌض ُع ِه َتَفتََّح ِس ِفي وُن اُألْن ا  ُي ُصوِنَها َأْجَفاُنَه ْت ِبُغ  َفَتَنزََّه
هِ    ُب ِفي َها َوالَقْل ِديِر َبَياُض اُء الَغ  َم

َغفٍ       مَّ   َوالَوْرُد َقْد َفكََّك اَألْزَراَر ِمْن َش ْن   َوَش ناُن َع ْرِجُس الَوْس َر النَّ
اق َ ْن   رَّْوِض ِم ِقيِق ال ُب َش َشقَّ َقْل َواْن

د َ َآ
َداقِ           ى ِبَأْح ْد َأْغَف رَّْوِض َق  َوَناِظُر ال

ْيٍظ  ْن َغ رَّْوِض ِم ي ال َواْزَرقَّ ِف
ُُه َ اَس ََنْف ْد َم ٌرَواآلُس َق وُر ُمْنَتِث  َوالَمْنُث

اقِ       رِّ َآَم ْن ُمْحَم ْزَورُّ ِم ُر َي  َوالزَّْه
ِإْحَراقِ     ارًا ِب َكا ن اُر َش  َوالُجلَُّن

ْن    ي ِم رَّْوِض ُتْمِل ُوْرُق ِلل َوال
َتَها َا َ                                                

َأْوَراقِ      َواقًا ِب ُب َأْش ُث َيْكُت  )5(َوالَغْي
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 من ذلـك قـصيدة      ، كثيرة ونظموا عليها أشعارهم    كما اختاروا القافية المطلقة في أحيانٍ     

  : يقول،  في وصف النيليوِرصنْلم اهاِبللشِّ

  ]البسيط[

لْ    اِبِع َب ِه ِباَألَص َشاُر ِإَلْي ى ُي َلَفا   َواَف ُدَها َس اٍد َعْه ْضِل َأَي ْيِض َف  ِبَف
ْدِل   ْتَر الَع اِس ِس ى النَّ ى َعَل َأْرَخ
ا ُ َش َفاْنَت

َبَحْت       َذاَها َأْص ْن َش ٍة ِم ي َرْوَض ِف
ا ُأُنَف الً    َتْحِكي السََّماَء وَ   ُع ى  َتْحِكيِه ُحًل

دْ  ِه َوَق الُك ِفي َرْت اَألْف ا َج ا     ِآالُهَم الُك َفاْئَتَلَف ِه األْف ْت ِبَحاّفِت  )1(َحفَّ

فقد كرر الـشعراء    ،  ومما يتصل بموسيقى الشعر تكرار الحروف داخل األبيات الشعرية        

 من الجرس الموسيقي العذب الذي يزيـد         وقصائدهم معطين بذلك نوعاً    الحروف في مقطوعاتهم  

  : يجاِز الِحهاِب ومن األمثلة قول الشّاإليقاع جماالً

ِد اْنَمَحتْ        َوالنُّوُر ُيْشِرُق َوالُغُيوُم َق
َدَحتْ  الُهُموِم َتَدْح ًا ِب ْشِفي ُقُلوب  َت

ْت   َهْت َوَتَفتََّح ْد َس اُعُيوٌن َق  )2(ِفيَه

ا  ْت ِلَزْهِرَه ْد َزَه ْشُق َق اُلوا ِدَم  َق
ا     ا َوَلْوَزَه ى َزْهَرَه ْسُت َأْرَض  )3(َوَل

قد زاد من اإليقاع الموسيقي     " الهاء"و" الزاي"فيالحظ أن الجناس التام مع توالي حروف        

  . ألبياتفي ا

                                                

َرَفا     َو َوْت َش ْم َح ًا َآ ًا َوُبُروج  َوَأْنُجم

  ]الكامل[

   ُاْنُظْر ِإَلى ُحْسِن السََّماِء ِإذا َصَحتْ     
َضْوِئها َوِبَلْوِن َصْحِوَها َوِب اَفِب    ه

دُّجى   ي ال ِب ِف ُل الَكَواِآ ا ِمْث  َوَآَأنَّه

 من الجـرس الموسـيقي       يعطي نوعاً  "الحاء  " و" الواو  " و "الهاء"و" التاء"فتوالي حروف   

  : لألبيات ومنها قول الشاعر نفسه

  ]الرجز[

ا   ا َوَلْوَزَه اِهْد َجْوَزَه اْمِض َوَش  َف
ُت ا: َفُقْل َدِتي ِبَه ِدُل َبْل  ال ُأْب

  : يقاِعقول إبراهيم بن عمر الِب في  جميٍل فنٍيفي نسٍق" الراء"ومنها توالي حروف 

 
  . 262، كوكب الروضة، جالل الدين، السيوطي) 1(

  . 283  نفسه)2(

  . 162-3/161، نفح الطيب، أحمد بن محمد، المقري) 3(

 270



  ]الطويل[

َعاَعهُ  ى ُش ْدَر َأْلَق ُت الَب ا َرَأْي    َوَلمَّ
ْ َ

ا  سَِّفيُن ِبَن ْصَر َوال ِل ِم ى ِني َعَل
ت َسْيِرَنا ِسيُر ِب رًا َي ُه َنْه ضَِّة الَبْي     َتَخيَّْلُت َن الِف ِة  ِم ي ُلجَّ ضاِء ِف

ْ )1(الَ

واعتمد الشعراء أيضا على حركات اإليقاع المتماثلة داخل البيت في حركة المـد فـي               

  : يوِطيكقول السُّ، األلف أو الواو أو الياء

  ]البسيط[

َدا      ُرورِ           ِفي َرْوَضٍة َنَصَبْت َأْغَصاَنَها َوَغ وٍع َوَمَج ْيَن َمْرُف صََّبا َب  َذْيُل ال
عُ  َقْد   ا    ُجِمَعْت َجْم ْصِحيٍح َجَواِنُبَه عُ      َت ا َجْم ُع ِفيَه اُء ُيْجَم ِسيِرَوالَم   َتْك

هِ         اَن ِب ا الَعن  َوالرِّيُح َقْد َأْطَلَقْت ِفيَه

عٍ        ْصُروٍف َوُمْمَتِن ْيَن َم ُصورِ         َوالَماُء َما َب ُدوٍد َوَمْق  )2(َوالظِّلُّ َما َبْيَن َمْم

ا ِإْذ َس   ْن َرَباِبه ِرَب ِم  )3(ِمَع الُمْط

  ]الكامل[

ْن   ُقَلِك يَقَة َأْرَش َك الرَِّش  )4( َمَعاِطَف

                                                

ْأِخيرِ       ِديٍم َوَت ْيَن َتْق ا َب ْصُن َم  َوالُغ
ي ِزيِّ   َوالرِّيُح َتْجِري ُرَخاًء َفْوَق َبْحَرِتها     ٌق ِف ا ُمْطَل وِرَوَماُؤَه   َمْأُس

بن ايقول فخر الدين    ،  واستخدم الشعراء ألوان البديع أيضا في إحداث الموسيقى الداخلية          

كاِنمس:  

  ]الرجز[

ا  ا ِبَه َها َرَب ي ِرياِض ُت ِف  َوالنَّْب

 من األحيان بالصنعة البديعية التي سـادت ذلـك          عند الشعراء في كثيرٍ   وارتبطت القافية   

 على الـرغم     وسلسةً وعلى الرغم من أسلوب الصنعة إال أن هذه األشعار جاءت رائعةً          ،  العصر

  : يِلاِذي الشَِّردنْكَ الس وفافيها ومن األمثلة على ذلك قول عليمن إقحام البديع 

ْشِرقُ       ْسِنَك ُت َرقُ      الشَّْمُس ِمْن َلَمَعاِن ُح َك َأْش ِة ِإنَّ َوْجَه ى الَحِقيَق  َفَعَل
َباَبةً   ُل َص َرٍف َيِمي ْن َت ْصُن ِم  َوالُغ
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يوِفنُومن األمثلة قول شهاب الدين الم :  

  ]املالك[

ي الدُّْجَن صَِّب ِف ْرُق الُمَح ْصَباَحا    اـِة الَحـَب َرى ِم ا َس ِسْبُتُه َلمَّ  َفَح
ًا َفأَ  ُه ُمَتَألِّق ُت ِإْذَوَرَأْيُت  )1(َأْبَقى الَمَسا ِبالضَّْوِء ِمْنُه َصَباَحا       ِرْق

  ]السريع[

شََّقا       قِ .....َغاَب َفِإنِّي َأْآَتِفي ِبال  )2(ِئ

  
ْسِري   ى َوْرٍد َوَن ْسَعى ِإَل ْم َن  )3( َوُق

ةِ    لِّ َبِديَع ْت ِبُك ا َوَأَت  )4(َأْزَهاُرَه

ِه   ْن َآْوِن ا ِم ْشِرِه، َوَآَأنََّه ْن َن  )1(ِم

                                                

  : ينيماِميقول الدَّ، كتفاء إلثراء معانيهم ولتنغيم أبياتهمواستخدم الشعراء اال

ا    و ِبَه اِن َأْلُه َقاِئُق النُّْعَم ا    َش زَّ اللَِّق َوى َوَع ْن َأْه اَب َم  ِإْن َغ
ي َوِإنْ   ْرِب َنِعيِم ي الُق دُّ ِف  َفالَخ

  : ويقول أيضا

  ]الوافر[

رَّْوُض َزاهٍ   َصاِحِبي َوال وُل ُم َس َيُق ْد َب ِرَوَق َساَط َزْه ُع ِب  َط الرَِّبي
دَّى رَّْوَض الُمَف اِآُر ال اَل ُنب  َتَع

لقـصيرة المتوازنـة    ولجأ الشعراء أيضا إلى التقطيع الصوتي الذي يعتمد على العبارة ا          

  : ةاعقّبن زمن األمثلة على ذلك قول ا،  وهو ما يعرف بالترصيعإلحداث الموسيقا

  ]الكامل[

َصتْ  ا َوَتَرقَّ ْت َأْطَياُرَه ةِ      َوَتَرنََّم ي َجْوَل ا ِف َجاُرَها َفَكَأنََّه  َأْش
ْت ا َوَتَفتََّح َدَفقَّْت َأْنَهاُرَه  َوَت

  : جِلدم بناويقول إبراهيم بن محمد 

  ]الكامل[

َذا َأَواُن ا َوةً  َه َرْب َقْه َوْرِد َفاْش هِ      ل ْن َلْوِن ا ِم اَآَلْتُه َفَلْوُنَه ْد َش  َق
ا    ِه َوَأِريُجَه ْن َطْعِم َذاُقَها ِم  َوَم
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  : رفّظَبن ماومن جميل الشعر قول أحمد بن محمد 

  ]الطويل[

ُصو    ْيَن ُغ رِّيِح َب َأنَّ َدِويَّ ال ِوِس   ِنِهَآ ِديُث ُمَوْس بٍّ َأْو َح َداُء ُمِح  )2(ِن

دُ       ِه َتْجِدي ٍت ِفي لُّ َوْق ا ُآ  )3(َوِللَهَن

اُطفُ       ِه َتَع  )4(َوَبْيَن ُغُصوِن الَباِن ِفي

  :  قول الشاعر السابق الذكريضاًه أومن

ُه َأيَّام ى اللَّ يَرَع اَج َبالِبِل هْ   ًا َأَه ْت َبالِبُل ْد َتَناَج ْيِهنَّ َرْوٌض َق  ِإَل
َفاُؤهُ    اِء ِإّال َص ي الَم ي ِف ا َراَقِن ْصِن ِإّال    َفَم ي الُغ اَقِني ِف َوال َش

ْ

ِلويقول ابن ميكالح يِوم :  

  ]البسيط[

َصةٌ       َصاُن َراِق فََّق َواَألْغ  َوالنَّْهُر َص

  : ءوفالا  أبيبنايقول أبو الفضل ،التقسيم والتوازن إلحداث الموسيقاكما استخدموا حسن 

  ]الطويل[

َشاُجرٌ   اِن َت اِت الِجَن ْيَن ِغراَس َصاُففُ      َوَب ِه َت ِك ِفي وِر اِألْي ْيَن ُطُي  َوَب
َزاُحمٌ  ًا َوَت ِه ُبك ْيَن َغَواِدِي  َوَب

  ]الطويل[

  

ه َاُُل )5(َت

قَّوقول ابن زة في وصف العنباع :  

اِديًال ِإَذا  ي َقَن ا َتْحِك  َوُقُطوُفَه
قِ  ِل الَعِقي ٍر ِمْث ْن َأْحَم ِسْبُتُهِم لِ     َح َيٍض ِمْث فَّتِ َأْو َأْب ي ُص  )6( الآلِل

                                                                                                                                              

  ]الكامل[

ْت   َدلَّتِ َأْرَخ مَّ َت َدَها ُث   َعناِق

يقـول  ،   لزيادة النغمات الموسيقية    واحدٍ واستخدم الشعراء الكلمات التي تشترك في جذرٍ        

قَّابن زةاع :  
 

  . 2/97، عنوان الزمان، برهان الدين، البقاعي) 1(

  . 1/226،المصدر السابق )2(

  . 30،  ديوانهنقالً عن، 418، تاريخ األدب العربي، عمر موسى، باشا) 3(

  . 173، بن أبي الوفاءاشعر أبي الفضل ، إسماعيل، حروب) 4(

  . 182 نفسه، )5(

  . 194، ديوانه، إبراهيم، ابن زقاعة) 6(
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  ]الكامل[

قَّ ِث اِن َش َقاِئُق النُّْعم ُهَوَش ْسَرِتي    ياَب اَت ِبَح ٌح َوَم ُه ِري  )1(ِإْذ َماَل

اً   ُروَن َوْهن ْن َحْب ْرٌق الَح ِم ِتعاَرا     َوَب ْسَتِعُر اْس اِر َت ِل النَّ  )2(َآِمْث

  : ميكُب لَنيبن الزاويقول 

وُر ُمْنَتِث اَس َوالَمْنُث ْد َم ِإْحراقِ    ٌرَواَآلُس َق ارًا ِب َكا ن اُر َش  )3(َوالُجلَُّن

  : أيضاًة اعقَّ ابن زيقولو

  ]الوافر[

  ]البسيط[

  : اي داِريبِطويقول ابن خَ

  ]البسيط[

ْسُرورًا  صُّْبِح َم اَن ِبال ْن َآ َم
ًا َْته ُ َ

ا   ا َطَلَع ُصْبٍح َآلََّم رَّ ِب ْن ُأَس  )4(َفَل

ورِ       ي الَمْنُث وُم ِف َذا الَمْنُظ ا َحبَّ  )5(َي

                                                

  : ييِنماِمالدَّ ويقول أبو بكر

  ]الكامل[

ْشُرهُ  َك َن وٌر ِبَرْوِض ِه َمْنُث اُفورِ      ِللَّ ْسِك َوالَك َر الِم ِوي َعِبي  َيْط
تْ   َواِهُر ُنظَِّم ِه الَج َدى ِفي ُر النَّ  َقْط

  المتـواتر  تي تزيد الـنغم الموسـيقي      الشعر ظاهرة التكرار ال    بموسيقاوما يتصل أيضا    

أكثر من مرة في وصفه     " السرج"ة للفظة   جَّن حِ ومن األمثلة على ذلك تكرار اب     ،  بتكرار الكلمات 

  : يقول، لألذريون

  ]الكامل[

َأنَّ َآ ةٍ  َوَآ ي َرْوَض ا ِف ا          َذْرُيوَنَه َفاِء َنَهاِرَه ى َص  ُسُرٌج ُتِضيُء َعَل
 

  .199، المصدر السابق )1(

  . 101  نفسه)2(

  . 104، حلبة الكميت، شمس الدين، النواجي) 3(

  . 159، ديوانه، ابن خطيب داريا) 4(

  . 106، أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، سارة، السراحنة) 5(
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ا         )1(ُسُرٌج َتِزيُد الشَّْمَس ِفي َأْنَواِرَه

  ]الكامل[

ِذِه شُُّموُس َوَه ا ال سُّْرُج ُتْخِفيَه  َوال

  : "نجم " لفظةمكرراً يوِرصنْ المهاِبومنها قول الشِّ

َضاءَ    ٍة َبْي صََّباُح ِبَراَي َرَز ال اءِ    َب ْسَكُر الظَّْلَم َولَّى َع ًا َف  َزْحف
ُم     سََّما ُنْج ِم ال ى ُنُج ِحَكْت َعَل َض
َ الثَّ

َواءِ     داِمِع اَألْن ى ِبَم ْت َأًس  )2(َفَبَك

  
  
صَّْقِل َأ   َفْت ِبال ْرَآٌة َص َي ِم ْو ِه

  : والسماءي في وصف النيل واِجومنها قول النّ

  ]البسيط[

الً         ًال َوُع ِه ُح سََّماَء َوَتْحِكي َرفاً   َيْحِكي ال َوْت َش ْم َح ًا َآ ًا َوُبُروج  َوَأْنُجم
دْ  ِه َوَق الُك ِفي َرِت اَألْف ا َج ا    ِآالُهَم الُك َفاْئَتَلَف ِه اَألْم ْت ِبَحافَِّت  َحفَّ
تْ   ا ُجِلَي ْرَآٌة َلَه َو ِم ا ُه  َآَأنََّم

َفا َ َ)3(

  : ياِجويقول النَّ، ويتصل بالحديث عن القافية ما يمكن قراءته على قافيتين

  ]البسيط[

َدْيِن ِإذَا ٌب ِللَفْرَق َال َعَج َما َف َسَما        َس اُه َواْقَت ْن َعْلَي َد َع  َتَواَرثَا الَمْج
َف        دِّيَن الَحِني َوَآْم َحَمى الشَّْرَع َوال
ْ ََل

ا     َواِل َواْقَتَحَم َدَة اَألْه ْف ُمَكاَب  )4(َيَخ

  : ويقول أيضا

  "وقت حمى " و"وقت سما "فالقافيتان يمكن قراءتهما 

  ]البسيط[

ْصِب      ّف الَخ ِر َآ اِنَع الزَّْه َأَي
ا )5(َاْقَتَطَف

ا             ْد َطَف ٌث َق ْدِب َغْي ي الَج َما اْنَهلَّ ِف
ََن َف

  : ويقول أيضاً، " طفاوقت"يمكن قراءة القافية 

                                                 
  . األبيات غير موجودة في ديوانه، 90-89، نزهة األنام، أبو البقاء، البدري) 1(

  . 1/169، المجموعة النبهانية،يوسف ، النبهاني) 2(

  . 121، دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي) 3(

  . 279  نفسه)4(

  . 124 دراسة شعر شمس الدين النواجي، حسن، عبد الهادي)5(
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  ]الطويل[

َلهُ        ِبُروِحَي ُت َوْص ا ُرْم ْصٌن ُآلََّم اِرهِ     ُغ ْن ِثَم النََّوى ِم ْن ِب وُد َوَلِك  َيُج
َبى    ِه َس دٌّ َذا ِبُرمَّاِن ٌد َوَخ اِرهِ      َوَنْه ي ُجلَِّن اُه ِف َؤاِدي َوَذا َأْلَق  )1(ُف

  . "هجل نار"يمكن قراءة القافية 

وهذا األمر ألزمهم علـى     ،  ء على تضمين قوافيهم أسماء ممدوحيهم     واعتاد بعض الشعرا  

 جعل  ة من قصيدةٍ  جومن أمثلة ذلك قول ابن حِ     ،  جعل جميع القوافي في القصيدة على هذا الروي       

هاِجرويها على الراء المكسورة ألنه يريد مدح ابن م2(ر( :  

اِجِري  ِإالَّ   ْدَمِعي ِبَمَح َر َم  )3( َتَعثَّ

 ليوطئ السـم الممـدوح      وأطرف من ذلك أنه لما أراد مدح النويري جعل القافية رائيةً          

غر جميـع ألفاظـه     وتوخى أن تكون الكلمة على وزن فعيلي فاضطر تجاه هذا االلتزام أن يـص             

  : يقول، )4(تأدباً

سَُّهْيرِ      َن ال ْيِن ِم ِريَح الُجَف  )5(ُمَقْي

رِ     ى النَُّهْي َر َعَل ى الزَُّهْي ا َأْحَل  )6(َفَم

                                                

  ]الكامل[

اِجِري     ِسيُم الَح بَّ النَّ ا َه ِه َم  َواللَّ

  ]الوافر[

ْيالِت الُهجَ   ْن ُلَي ي ِم ِرُطَرْيِف  ْي

  ]الوافر[                                                                            : ومنها

ي   َرى ُدَمْيِع َدُه َفَج ُت ُخَدْي  َلَثْم

ع الموسيقا يمكن القول إن موسيقا الشعراء هي حلقةٌ من الحلقـات            وفي ختام الحديث عن موضو    

الممتدة على مر العصور، فقد سار الشعراء على نهج السابقين وخطـوا خطـوهم واسـتعملوا                

  .أساليبهم وطرقهم وبحورهم في أوصافهم وأشعارهم
 

  . 311،  نفسه)1(

  . 175، ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً، محمود، الربداوي: ينظر) 2(

 . 52، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 3(

  . 175، ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً، محمود،  الربداوي: ينظر) 4(

  .2/279 الكشكول،، والعاملي، بهاء الدين، 54، ديوانه، ابن حجة، الحموي) 5(

  . 55  نفسه)6(
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  الخاتمة

تحدث الشعراء في وصف الغيوم والمطر عن أثرهـا علـى األرض وخاصـةً الريـاض،                 -

يهاتهم للمطر من موضوع البكاء فشبهوا المطر بالدموع، كما صوروا الغيـوم            واستمدوا تشب 

 .بدع وأحسن تطريز الرياض واألزهاربالحائك الذي أ

  :ى النحو اآلتيوفي نهاية هذه الدراسة يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها عل

وصف شعراء العصر المملوكي الثاني الطبيعة كغيرهم من الشعراء السابقين، وجمعوا فـي              -

وصفها بين التقليد والتجديد، وجاءت صورهم ممتزجةً في كثير من األحيـان بموضـوعي              

الغزل والمدح، كما جاءت مستقلةً على شكل قصائد ومقطوعاٍت حرصوا فيها على اإلجـادة              

أو من األدوات    االبتكار، مستمدين صورهم  للطبيعة من موضوع الطبيعة نفسها،        والتجديد و 

جانـب   المتداولة في حياتهم اليومية، وكانت الصور الحربية حاضرةً بقوٍة في أوصافهم، إلى           

صور األحجار الكريمة والمعادن التي كثر استدعاؤها وخاصة فـي موضـوعات وصـف              

  .الرياض واألشجار وثمارها واألزهار

اهتم شعراء هذا العصر بموضوع الطبيعة السماوية، فأكثروا من وصف الليل الذي عبـروا               -

من خالله عن معاناتهم وهمومهم، مستفيدين من معاني امرئ القيس في الحديث عن طولـه                

وثبات نجومه، كما سجلوا لحظات األنس والسعادة التي عاشوها مع أحبتهم، أما تـشبيهاتهم              

ا فيها صور المعارك ومعاني االنتصار والهزيمـة، فظهـر الـصبح            للنهار فقد استحضرو  

منتصراً على الليل الذي يولي مهزوما أمامه، كما تناولوا النجوم والشمس والقمرورسموا لها             

صوراً جميلةً ال تقل جودة عن السابقين، وحشدوا للقمرالتشبيهات حشداً متوالياً وأظهروه في             

 . أكان بدراً أو هالالً، سواءههيئات وأشكاٍل حسيٍة تحاكي شكل

واستعاروا للبـرق صـورة      ظهرت الصورة السمعية والبصرية في وصف البرق والرعد،        -

 .السيف كثيراً، وأخذوا تشبيهاتهم للرعد من األصوات القوية كصوت الطبل واألسد

 ذكر أنواع الرياح وأثرها على تعفية اآلثار        قلاختلف وصف الشعراء للرياح عن السابقين، ف       -

ها بالحياة  ومزجوا وصفهم ل  واألطالل، كما غاب ذكر أثرها السيئ وما تجلبه من قحٍط وبرد،            

 .الحضارية التي عاشوها
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جاءت أوصاف الشعراء في الربيع أقل مما ينبغي، مع أنهم عبروا عن حبهم له، كما أنهـم                  -

استغلوا حضوره الستدعاء الندماء واللهو مع األحباب في ظل الطبيعة الساحرة، أما الـشتاء              

 .همستدعاء عطف اآلخرين وعطائاجتهم الفقد رأوا فيه مناسبةً للتعبيرعن فقرهم وح

أكثر شعراء هذا العصر من وصف الرياض وجمالها، واحتل موضـوع وصـفها المرتبـة                -

األولى في شعر الطبيعة، وعبروا من خاللها عن حالتهم النفسية وسعادتهم وهم يرتعون في              

أحضانها، وجاءت صورهم متكاملةً في وصفها، حيث صوروا في أشـعارهم كـل مايمـت          

 بصلة كاألشجاروأغصانها واألزهار وأنواعها واألنهاروخريرها والنسيم والطيـور         للطبيعة

وأصواتها، وكانت تشبيهاتهم تجمع بين الوصف الحسي والمعنوي ،وحرصوا على استدعاء           

 .األلوان وتلوين لوحاتهم حتى تكون أكثر جماالً ووضوحاً

 فرسموا لها لوحاٍت    ،تها وثمارها أحب الشعراء األشجار التي تزين بيئتهم وتجود عليهم بخيرا         -

جميلةً كانت مادتها األخيلة والصور واأللوان والتشخيص، كما تعرضوا إلى وصف ثمارهـا        

 .في الشكل واللون والطعم والرائحة

ولم تغب األزهار بجمالها وروائحها العبقة التي تزين األرجاء وتـنعش النفـوس وتعطـر                -

ى بعض  صفوا أشكالها وألوانها وفضلوا بعضها عل      فجاءت كثيرةً في أوصافهم، وو     ،األجواء

 .وجعلوها تتنافس فيما بينها

شر والخير والخصب، فسجلوا ذلك فـي       ورأى الشعراء في نيل مصر سبب الحياة ورمزاً للبِ         -

أشعارهم ووصفوا تراجعه ووفاءه واالحتفاالت التي كانت تعم مصر، كما فضلوه على أنهار             

فقد جاء أقل من وصف النيل، ألنه ليس لألنهار فـضٌل كبيـر   الدنيا، أما وصف أنهار الشام     

رة أمطارها التـي تغنـي عـن        على الحياة هناك مثل النيل نظراً لخصوبة أرض الشام ووف         

 .األنهار

وجاءت أوصاف الشعراء للحيوان قليلةً بالنسبة لشعر العصر المملوكي األول والعصور التي             -

 ما استدعى الشعراء الحيوانات      وعدم التعمق، وكثيراً   وتتسم بالسطحية وغير المباشرة    سبقته،

في شعرهم بهدف الهجاء أوالمدح أوالغزل وليس للوصف ذاته، وغاب وصف كثيـٍر منهـا               

 .ومن موضوعاتها مثل الحيوان غير األليف والمعركة في مطاردة الفريسة

اقتـرن  أكثر الشعراء من وصف الطيور في الطبيعة المتحركـة وخاصـةً الحمـائم التـي               -

تصويرها بذكر الحدائق والرياض، فأبرزوا أصواتها وصوروها بحسب نفسياتهم، فإذا كـان            
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الشاعر سعيداً نظر إلى أصواتها على أنها تغريد وغناء مرتبطٌ بالسعادة، وإذا كـان حزينـاً                

 . للشؤم وجلب المصائبهم فكان رمزاًرأى في أصواتها نوحاً وندباً وبكاء، أما الغراب عند

اب ذكر األطالل عندهم ألنهم لم يعيشوا التجربة كمن سبقهم، فذكروها بشكل عابٍر إمـا               وغ -

 .مجاراةً للقدماء أو من باب التذكر والتشوق والحنين لبلدانهم التي فارقوها

استعمل شعراء هذا العصر اللغة السهلة والبسيطة والمباشرة في أوصافهم، وابتعـدوا عـن               -

بـصورالحياة الحـضارية التـي      ومزجوا مفرداتهم ومعانيهم    التعقيد واإلغراب والحوشي،    

 .عاشوها

وكانت الصنعة البديعية رفيقا لهم في أوصافهم وأشعارهم، وخاصة التورية والجناس بأنواعه             -

والطباق واالكتفاء، وقد أحسنوا صياغتها وسبكها في بعض أشعارهم التي جـاءت جميلـةً              

رئ بالثقل  ءت أحياناً مستكرهةً ومحشوةً تشعر القا     وجا ومنسابةً دون إشعار السامع بالتكلف،    

 .والتنافر وعدم التجانس

سار الشعراء على نهج السابقين في بناء القصيدة، وقدموا أحياناً ألوصافهم بالغزل أو المدح،               -

وحسنوا مطالع قصائدهم والتزموا في كثيٍر من األحيان بشروط النقاد، واحتلت المقطوعـات             

 .واقف السريعة والخاطفة والقصيرة، ألنها أقدر على التعبير عن المحيزاً يفوق القصائد

أبرز الشعراء في أوصافهم الشعرية الصور السمعية والبصرية والذوقية والسمعية والشمية،            -

وكانت االستعارة والتشخيص حاضرين، واستمدوا موضوعاتهم للطبيعة من واقعهم المشاهد          

 .، أو من الموروث الديني الضخموصافهموالمحسوس، أو من معاني السابقين وأ

امل نظم الشعراء أوصافهم على بحور الشعر التقليدية، وحافظت بحور الطويل والبسيط والك            -

 .على تقدمها كما لدى السابقين

  :وفي الختام هذه بعض التوصيات التي يمكن أن تخدم األدب والعلم في هذا العصر

ر من خالل تحقيق المخطوطات التي ال زالت تنتظر         التركيز على الدراسة األدبية لهذا العص      -

  .النور لتخرج إلى المكتبة العربية

توفير دواوين الشعراء المشهورين في هذا العصر والتي لم أجدها في مكتباتنا مثـل ديـوان               -

بن مكانس وابنـه مجـد الـدين        االشهاب المنصوري والشهاب الحجازي وديوان فخر الدين        

 وديوان ابن حجة الحموي وديوان ابن خطيب داريا، كونهم يعدون           وديوان ابن مليك الحموي   
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لـدواوين  كما ينبغـي تحقيـق ا   حسن شعرهم وجاد،الذين من كبار الشعراء في هذا العصر     

 .المخطوطة لهؤالء الشعراء

ضرورة توفر دراسات أدبية متعمقة ومركزة لهذا العصر، ألني لمست من خـالل البحـث                -

هذا العصرأو  سات تركزت حول العصر المملوكي األول مع إغفال         والمطالعة أن معظم الدرا   

 .التعرض له بشكل سطحي

  :وهذه بعض الموضوعات التي يمكن تناولها ودراستها

  .اء في شعر العصر المملوكي الثانيالرثاء والغزل والهج -

 .والحمد هللا رب العالمين
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  ملحق بتراجم الشعراء
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  ـ ه )870ـ 777(الباعوني 
درس وخطب وأفتى، وأبى استالم     ، يعرف بالباعوني كأبيه،     ن أحمد بن ناصر الباعوني    إبرهيم ب 

   القضاء
 ضوء الالمعال                                                      2/774وجيز الكالم 

1/26           

  هـ ) 926ـ (. ..  إبراهيم الحمامي أسطا
  . ء وذوق له موشحات وألحان كان شاعرا ذا ذكاإبراهيم األنطاكي الحلبي

                                 1/111الكواآب السائرة 

  . تعلم الفقه وأولع في النظم وبرع فيه وكتب عنه الكثيرون، إبراهيم بن علي البهنسي

   هـ)885 ـ 809(قاعي الِب

  ـه )846ـ 761(سي َنْه الَبيِنهان الّدْرُب

/ 1   2قبدائع الزهور                             81 / 1الضوء الالمع 
692  

 تعلم القراءات وله تـصانيف      ، مؤرخ وأديب أصله من البقاع     ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط     

  .  رحل إلى القدس وتوفي في دمشق،كثيرة
شذرات    25نظم العقيان        61 / 2عنوان الزمان 

  ـه) 816 ـ 724(ة اَعقَُّزابن           342 / 7الذهب 
 تعانى الخياطة وتفرد في معرفـة األعـشاب         ،هيم بن محمد بن بهادر أبو إسحاق القرشي       إبرا

  .  وله نظم جيد، وكان يسترزق بالعقاقير،والنجوم وعلم الحرف
  294 / 1المقفى الكبير       130 / 1الضوء الالمع 

  64 / 1األعالم       119 / 7إنباء الغمر 

  هـ ) ...  ـ820ولد قبل ( ابن العجمي 
 نزيل القاهرة، تولع باألدب ونظم الشعر وباشر بن عثمان ابن العجمي،  زين الدينبكرأبو 

  .التوقيع بالقاهرة وطارح الشعراء، وتولى توقيع الدرج

                                      12/135                        النجوم الزاهرة 1/479درر العقود 

  ـه ) 923 ـ 836( ابن أبي شريف المقدسي 
 ولد في القدس ورحل إلى القاهرة       ،إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي المصري الشافعي        

  .  وولي بعض المناصب في القاهرة، ناب في القضاء ودرس وأفتى،واشتغل بفنون العلم
  105ـ 102 / 1الكواآب السائرة      134 / 1الضوء الالمع 

  ـه..) .  ـ780ولد بعد (  ْجِلْدابن ُم
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 العلـم   ىوأقبل عل  تردد إلى القاهرة واإلسكندرية    ،إبراهيم بن محمد بن علي بن أحمد بن مدلج        

  . وعني بالشعر، وكان قادرا على حل ألغاز الشعراء في عصره

  ـه )894 ـ 813(ي اِنوَرالُك
دأب في فنون العلم حتى فاق في المعقوالت والمنطـق          ،  أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني     

  . رحل إلى القاهرة،  النحو والمعاني والبيان والفقه حتى ذاع صيتهومهر في
  1/60عنوان الزمان         39نظم العقيان 

  ـه) 788ـ .. .  (اّنابن ِح
 وله شـعر     أديباً وكان عالماً ،   من فقهاء الشافعية   اً كان فقيه  أحمد بن شرف المشهور بابن حنا     

  . جيد
                                  11/307النجوم الزاهرة 

  هـ ) 820 ـ 733(ي فاِئَدْنأحمد السَّ
ولد بسندفا من أعمـال الغربيـة فـي       ،  أحمد بن عبد العال بن عبد المحسن بن يحي السندفائي         

  . مصر ويشتهر بوالده
  1/347الضوء الالمع       87 ـ 86/ 1عنوان الزمان 

  هـ ) 845 – 760بعد (المقريزي تقي الدين 
 مؤرخ الديار المصرية ،اشتغل في الفنون وولي حـسبة          لقادر بن محمد  أحمد بن علي بن عبد ا     

  . نظم ونثر وألف الكثير من الكتب، القاهرة
إنباء الغمر                            370/ 9شذرات الذهب 

9/170  

  هـ) 841 ـ 786(ر ُمُتْكيدي أحمد بن ُبِس
 يقتني الكتب النفيسة ويـشتغل      كان،  نشأ في ترف ونعمة   ،  أحمد بن علي بن قرطاي بن عبد اهللا       

  . تفقه على مذهب أبي حنيفة ونظم في التاريخ واألدب، في الفنون
  31 ـ 30/ 2الضوء الالمع          1/111عنوان الزمان 

، كان أبوه مـن أعيـان التجـار       ،  قاضي القضاة شهاب الدين   ،  أحمد بن علي بن محمد بن علي      

ألف الكثير من   ،  األدب ونظم الشعر وتفقه على علماء عصره وانتهت إليه رئاسة الحديث          اشتغل ب 

  . الكتب

  هـ) 852 – 773(الني َقْسابن حجر الَع

 -7/270شذرات الذهب   2/36الضوء الالمع     1/310حسن المحاضرة 
271  

  هـ) 862 ـ 806(اه  َشْكباَرابن ُم
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شـتى  له شعر فيه صناعة وصنف فـي  ، ولد في القاهرة، أحمد بن محمد بن حسين بن إبراهيم  

  . العلوم ودرس الطلبة وكان حسن األخالق فيه تواضع
   95/ 2الضوء الالمع         300/ 7شذرات الذهب 

المنهل              9/475شذرات الذهب  148ـ2/147الضوء الالمع
  2/190الصافي

  هـ)863 – 820( ابن صالح

برع فـي الفنـون     ،شهاب الدين األشليمي،  أحمد بن محمد بن صالح بن الفخر عثمان أبو الثناء         

  .وأقبل على األدب وله نظم ونثر جيد

  58                               نظم العقيان       2/824وجيز الكالم 

  هـ) 899 ـ 829 (وْفلُّابن َخ
شاعر تونسي أصله من فـاس ومولـده        ،  أحمد بن محمد بن عبد الرحمن شهاب الدين الخلوف        

  . سافر إلى مكة والقاهرة وسكن القدس وبرع في األدب، بقسطنطينة
  231/ 1األعالم         122/ 2الضوء الالمع 

  هـ) 854 ـ 791 (شاْهْبَرابن َع
، مؤرخ رحالـة لـه      أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم أبو محمد ويعرف بابن عرب شاه             

  . أتقن اللسان الفارسي والخط المغولي، شتغال باألدبا
  409/ 9شذرات الذهب       127 ـ 126/ 2الضوء الالمع 

  هـ)875 -790( جازيهاب الِحالّش

، من شيوخ األدب في مصر    ،  ي الخزرجي المعروف بالحجازي   أحمد بن محمد بن علي األنصار     

  . نظم الشعر ومدح األكابر واشتهروعني بالموسيقى وتصدر للتدريس

   ـه) 794 ـ 746(ي ِرَسْيَنار الدُّابن العّط
له نظم كثيرمـدح    ،   دنيسر قرب ماردين   أديب من ،  طارالع أحمد بن محمد بن علي شهاب الدين      

  . اشتغل بالفقه وتهاجى مع بعض أدباء عصرهواألكابر
المنهل          227-226/ 1عنوان الزمان     569/ 8شذرات الذهب 

  177/ 2الصافي 

  هـ) 887 ـ 798(هاب المنصوري الّش
تعانى ،   بلدة المنصورة  شاعر مصري ولد في   ،  أحمد بن محمد بن علي شهاب الدين المنصوري       

  . األدب والنظم وخلف ديوان شعر كبير
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  151 ـ 150/ 2الضوء الالمع        346/ 7شذرات الذهب 

   ـه) 927 ـ 847(نوفي ابن عبد السالم الَم
، قاضي منوف تفقه بهـا وقـرأ الفـرائض          أحمد بن محمد بن محمد بن عبد السالم أبو الخير         

  . كان عفيفا نزيها، والحساب
الضوء     1/232األعالم     8/150 الذهب شذرات 
  182 ـ 2/181الالمع

   ـه) 882 ـ 844(ة َنْحابن الشِّ
ناب عن جده فـي كتابـة   ، ولد ومات في حلب، أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد بن الشحنة    

  . وولي قضاء الحنفية ومات بالطاعون، السر
آشف     230 / 1األعالم      194/ 2الضوء الالمع 

  1549نون ظال

  هـ ...)-790قبل ( ابن والي

  .اشتغال باألدبهـ، وله نظم و790ولد قبل أحمد بن محمد بن والي، 

  2/216الضوء الالمع 

  هـ)816 -752( الباعوني 

، طلـب العلـم      ولد في الناصرة في فلـسطين      ،أبو العباس    أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني     

  .وله نظم جيدوسافر إلى دمشق وأفتى وخطب في الجامع األموي، 

  2/231                              الضوء الالمع 9/175شذرات الذهب 

  . الشهاب أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن الحلي

ر   اء الغم                3/417إنب
  1/494درر العقود 

  ـه) 862 ـ 778(ي ِجَرْيالسَّ

  29نظم العقيان 

  هـ)800 -747 (يوِدُعأسماء السُّ

ابتليت  وعفة وعقال ومعرفة،  من أفضل الناس دينا      أسماء بنت محمد بن عبد الرحمن بن علي،       

  .بكثير من األمراض وكانت صابرة
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  هـ)802 -729( ييِسِبْلإسماعيل الَب

 قه على فقه أبي حنيفة وبرع فـي       ، تف إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن موسى الكناني         

  .الفرائض والحساب واألدب وباشر توقيع الحكم وناب في قضاء الحنفية

                                                       شذرات 2/230إنباء الغمر 
  517-7/516الذهب 

ع                ضوء الالم ر                                      4/158ال اء الغم إنب
2/286-287  

  هـ) 788 ـ 717(بن الصاحب ابدر الدين 
مهر في العلـم    ،   المعروف بابن الصاحب   لمصريبدر الدين أحمد بن محمد بن علي بن محمد ا         

  . والنظم والنثر وفاق أهل عصره وألف الكثير من الكتب

  ـه) 837 ـ 777(وي َمة الَحّجابن ِح
وتنقـل  ،  ولد في حماه  ،  بن عبد اهللا بن حجة الحموي     أبو المحاسن تقي الدين أبو بكر بن علي         

  . ونظم األزجال واألشعار ومدح أعيان دمشق، عانى عمل الحرير وعقد األزهار، في طلب العلم
  467/ 1حسن المحاضرة       251/ 1درر العقود 

  53/ 11الضوء الالمع        319/ 7شذرات الذهب 

  ـه ) 803ـ .. . (أبو أحمد الشاعر
نزيل حلب ومن أهل    ،  د بن علي عز الدين العراقي المعروف بأبي أحمد الشاعر         الحسن بن محم  

  . له نظم جيد زكان يمدح أكابر حلب، األدب
  126/ 3الضوء الالمع     138 ـ 137 / 5المنهل الصافي 

  ـه ) 827ـ .. .  (ايفصاحب حصن ِآ
لطن تـس ،   كيف  صاحب حصن  فخر الدين أبو المعالي سليمان بن الملك الكامل غازي بن محمد          

  .  للرعية وله نظم ونثر وديوان شعر لطيفاًكان مشهور السيرة محبب، بالحصن بعد موت أبيه
 ـ 258/ 9شذرات الذهب   53/ 8إنباء الغمر    268/ 3الضوء الالمع 

259   

  ـه ) 811 ـ 730ولد قبل ( بشيطي الصدر اِإل
درس وأفتـى وخطـب ونظـم       ممن  ،  سليمان بن عبد الناصر بن إبراهيم األبشيطي الشافعي        

  . وصنف الكتب وناب في الحكم في القاهرة
إنباء الغمر     266 ـ 265/ 3الضوء الالمع   398ـ 1/397 وجيزالكالم

6 /118    
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  ـه ) 828 ـ 765( شعبان اآلثاري 
نشأ في القاهرة وتعانى    ،   المعروف باآلثاري  شعبان بن محمد بن داوود الشيخ األديب زين الدين        

  .  في الحسبة وعزل منهاالنظم وعمل
الضوء      2/487وجيز الكالم    248/ 6المنهل الصافي 

  103/ 3الالمع 

  هـ)922 -( ...عائشة الباعونية 
تعرف بالشيخة الصالحة العالمة ذات علم وديـن وأدب         ،  عائشة بنت يوسف بن أحمد الباعوني     

  . وخلق نالت من العلوم حظ وافر وكانت تدرس وتفتي
  292 ـ 287 / 1الكواآب السائرة       157/  10شذرات الذهب 

  هـ)814-781(أبو الفضل ابن أبي الوفاء 

 الفائق وكـان   أحب األدب ونظم الشعر    عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي الوفاء الشاذلي،         

   .ذكيا حسن األخالق لطيف العشرة

ر   اء الغم ذهب                                                 36-7/35إنب ذرات ال ش
9/158           

  ـه ) 911 ـ 849( يوطي جالل الدين السُّ

  هـ ) 824  ـ763( قيني ْلجالل الدين الَب

   107 -106 / 4الضوء الالمع 

اشتغل في العلم وصنف الكثيـر مـن الكتـب          ،  أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي       

  . ووصف بأنه أعلم أهل زمانه وله نظم جيد
الكواآب    10/74شذرات الذهب        70-4/65الضوء الالمع

  231 -1/226السائرة

   ـه ) 794 ـ 745( س كاِنبن ُمالدين فخر ا
تنقل فـي   ،  ولي نظر الدولة ووزارة دمشق    ،  فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم        

  . الواليات وكان عارفا بصناعة الحساب واغتيل بالسم
  174 / 7 المنهل الصافي      571-570 / 8شذرات الذهب 

حاز العلوم ودرس وأفتى وتولى توقيـع       ،  بد الرحمن بن عمر بن رسالن بن نصير أبو الفضل         ع

  . الدست في ديوان اإلنشاء

  ـه ) 840 ـ 777( اط ابن الخرَّ
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،  نزيل القاهرة المعروف بابن الخـراط      زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المروزي        

وتولى كتابة السر في طرابلس وعمل في ديوان اإلنشاء وتولى قضاء بلدة الباب             مدح أكابر حلب    

  . شمال حلب

  274 / 4الضوء الالمع                    170/ 4بدائع الزهور 

 نباء الغمر                                         إ  130  / 4الضوء الالمع 
8 / 438  

  ـه ) 806  ـ725( ابن الحسين العراقي 
كـان عالمـا فـي    ، العراقي الشافعي يعرف ب عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المصري       

  . الحديث يتردد إليه الطلبة للعلم والدرس والسماع
  171 / 4الضوء الالمع 

  ـه ) 915 ـ 842( ماصي عبد القادر الدِّ
كان فاضال ناظرا ناثرا فكه المحاضـرة       ،  عبد القادر بن أبي بكر بن خضر المحيوي الديماصي        

  . عشير الناس وله شعر جيد

  ـه ) 787ـ .. . (عبد اهللا بن أحمد التونسي 
ومات  أنه شريف ثم سافر إلى صعيد مصر    وكان يدعي  قدم القاهرة ونزل عند المؤرخ المقريزي     

  . وله شعر حسن وأناشيد لطيفة فيه،
   201/ 2إنباء الغمر       354/ 2درر العقود 

  هـ ) 917 ـ 840( يك الحموي ِلابن َم
تعلم األدب والنحو والعروض وشارك في اللغة       ،  اهللا عالء الدين علي بن محمد بن علي بن عبد        

  . والنحو والصرف برع في النظم وله معرفة بكالم العرب وتوفي في دمشق
  113 / 1ريحانة األلبا         115 / 10شذرات الذهب 

  ـه ) 801 ـ 728( ابن أيبك 
تعانى األدب وأشتهر بالنظم له مـدائح نبويـة         ،   التقصباوي الدمشقي  علي بن أيبك بن عبد اهللا     

  . وكان ملما بالتاريخ
شذرات        67 / 4 إنباء الغمر       195 ـ 194/ 5الضوء الالمع 

  20/ 9الذهب 

  هـ ) 868 ـ 810( البشبغاوي 
مـره  أخذ العلم عن علماء عصره وتفـنن فـي العلـوم وراج أ            ،  أبو الحسن ابن سودون      علي

  . أم ببعض المساجد وتعانى األدب، بالمجون
  255 / 9شذرات الذهب       229 / 5الضوء الالمع 
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   ـه ) 789ـ .. . (عز الدين الموصلي 
 ماهرا سكن دمشق وأقام مـدة       كان شاعرا ،  علي بن حسن علي بن أبي بكر الموصلي الدمشقي        

  بحلب 
   92 / 1أنوار الربيع        389 /1بدائع الزهور 

  لحنفي علي ا
طلـع  من مناقبه أنـه ا ، نزيل جامع المهمندار، كان دينا خيرا  ،  علي الشيخ عالء الدين الدمشقي    

  . له شعر فيه لطافة، على ليلة القدر
   280 / 1الكواآب السائرة 

   ـه ) 815ـ .. . (ي وِلُزالَغ
  هـ)815 –( ... علي بن عبد اهللا الغزولي البهائي الدمشقي

له كتاب مطالع البدور    ،  اعاش وتوفي في دمشق وزار القاهرة مرار      ،  يكتركي األصل من الممال    

  .في منازل السرور
          5/254الضوء الالمع 

  ـه ) 794 ـ 743( ابن البيري الحلبي 
استكتبه السالطين وولي كتابة السر     ،  أديب من الكتاب نشأ في حلب     ،  علي بن عبد اهللا بن يوسف     

  .  في األدب واإلنشاءجمع ماله من النظم والنثر وبرع
   133 ـ 132/ 12النجوم الزاهرة        97 / 8المنهل الصافي 

  هـ ) 813 ـ 752( ابن العفيف 
، فاضل من أهل نابلس تولى قضاءها     ،  علي بن محمد بن إبراهيم الجعفري النابلسي أبو الحسن        

  . وكان حنبلي المذهب
  754 / 2السحب الوابلة       279 / 5الضوء الالمع 

   ـه ) 811ـ .. . (حسن الحنفي أبو ال
تميز بالعربية والمعاني والبيان مع الذكاء      ،  أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الحنفي المدني        

  . المفرط والنظم والنثر توفي ولم يكمل الثالثين من عمره
  312 / 7شذرات الذهب         786 / 2وجيز الكالم 

وتولى عدة وظائف منها نظـر      ،  طلب الفقه والنحو والمعاني والبيان    ،  حمد بن أقبرس  علي بن م  

قاهرة وعزل عنهـا ونـاب فـي        البيوت واألوقاف ومشيخة خانقاه قوصون وتولى الحسبة في ال        

  القضاء 

  ـه ) 862  ـ801 ( ْسَرَبْقابن َأ
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  442 / 9شذرات الذهب       292/ 5الضوء الالمع 

  هـ)816– 767(ابن اآلدمي 

   ـه ) 925ـ .. . (ي ِفَكْصالَح

أشتهر باللهو وتولى ،  المعروف بابن الحمصيعلي بن محمد بن محمد صدر الدين أبو الحـسن      

  . كتابة سر دمشق ونظر الجيش وقضاء الحنفية ثم ولي حسبة القاهرة

  ـه ) 807 ـ 759( علي وفا 

شاعر ظريف اشتهر بمعرفة الـشطرنج      ،  السعد القاهري  عيسى بن حجاج بن عيسى بن شداد      

  . ولد ومات في القاهرة، وله ديوان شعر كان يلقب بعويس

 قدم،  ولد بدمشق ،   المعروف بابن اآلدمي   مد الحنفي الدمشقي  صدر الدين أبو الحسن علي بن مح      

  . وبرع في األدب وله شعر فائق، وولي نظر الجيش، للقاهرة وتولى كتابة السر في دمشق
   12/ 14النجوم الزاهرة      192 / 9شذرات الذهب 

  ـه) 790 ـ 690( الحلبي الشاعر ْيْبابن الُع
أحد موقعي الدست في حلب وسـمي بـابن         ،   الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحلبي أبو       

  . العبي ألنه كان يبيعها
  303/ 2إنباء الغمر       454 ـ 453/ 2درر العقود 

قطن دمشق وحج ماشيا ثم قطن حلب ودرس وأفتى         ،  علي بن محمد بن عبد الرحيم أبو الحسن       

  . وكان مشاركا في األدبله اليد الطولى في النحو والصرف ، فيها
   189 / 10شذرات الذهب       264 / 1الكواآب السائرة 

  ـه ) 816 ـ 767(ي ِصْمابن الِح

  236 / 7إنباء الغمر     455 ـ 454  /2درر العقود 

ولد ومات في   ،  األنصاري الشاذلي المالكي  علي بن محمد بن محمد بن وفا أبو الحسن القرشي           

  . اشتغل باألدب والوعظ وعاش متصوفا وله عدة مؤلفات، القاهرة
  253 / 5إنباء الغمر        106 / 9شذرات الذهب 

   ـه ) 807 ـ 730 ( يةس العاِلْيَوُع

  26 / 5إنباء الغمر        151 / 6الضوء الالمع 

  ـه ) 817 ـ 729( الفيروز آبادي 
ولد في كازرون في شيراز أخذ اللغة واألدب عن والده          ،  مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب      

  .صنف كثير من الكتب وله شعر كثير، وانتقل إلى العراق ثم قدم إلى القاهرة
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 9شذرات الذهب      159 / 7إنباء الغمر      79 / 10الضوء الالمع 
 /186  

   ـه ) 793 ـ 728( يد ِهابن الشَّ
اشتغل بـالعلم وتعـانى     ،  المعروف بابن الشهيد  حاق  فتح الدين أبو بكر محمد بن إبراهيم بن إس        

  . األدب وله شعر جيد وكان كاتب السر في دمشق
  98/ 12النجوم الزاهرة     255 / 9المنهل الصافي 
  563 / 8شذرات الذهب      296 / 3الدرر الكامنة 

أديب شاعر نشأ بالقاهرة له ديوان شعر       ،  نصاريمحمد بن إبراهيم بن محمد البدر أبو البقاء األ        

  . وصنف عددا من الكتب وتوفي في القاهرة

  25 / 1بغية الوعاة      71 / 7المقفى الكبير 

  ـه ) 830 ـ 748( ي ِكُتْشالبدر الُب

   208 / 9المنهل الصافي      467 / 1حسن المحاضرة 

  ـه ) 810 ـ 742( ا ّياِرابن خطيب َد
قـال  ،  عني باألدب ومهر في اللغة وفنونهـا      ،  أبو المعالي محمد بن أحمد بن سليمان الدمشقي       

  . سكن بيسان في فلسطين ومات فيها، ان مفرط الذكاءالشعر صبي وك

  89 / 7شذرات الذهب      304 / 9المنهل الصافي 

  ـه ) 849 ـ 772( آمال الدين الدجوي 
اشتغل فـي   ،  كان يتكسب بالجلوس في حوانيت الشهود     ،  محمد بن أحمد بن كمال الدين الدجوي      

  . نظم الشعر وأجادالفنون و
  212 ـ 211/ 3درر العقود        38 / 7الضوء الالمع 

  ناصر الدين العراقي 
سكن العراق ثم انتقل إلى القـاهرة وزار القـدس وتعـانى            ،  محمد بن أحمد بن محمد بن أيوب      

   .األدب ثم سكن فارسكور عند أقرباء أمه
   82 / 7الضوء الالمع 

  هـ ) 887ـ (... األزهري 
  .  له مؤلفات منها مستوفى الدواوينمتأدب مصريزهري، محمد األ

  238 / 6األعالم 

 هـ ) 903 ـ 833بعد ( القادري 
 القاهري الدنجاوي أبو الفضل كان بارعا في األدب تردد       محمد بن أبي بكر بن عمران بن نجيب       

   .كان شاعرا ماهرا وبرع في فنون األدب، إلى دمياط وناب في القضاء وجاد نظمه
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  469 / 1حسن المحاضرة        386 / 3ع الزهور بدائ

  

   ـه ) 827 ـ 763( أبو بكر الدماميني 
ولد باألسكندريا ودرس في األزهـر      ،  محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي القرشي بدر الدين         

   .علوم الشريعة وولي قضاء المالكية وتفنن في األدب وقال الشعر الجيد
شذرات الذهب      66 / 1بغية الوعاة       185 ـ 184 / 7الضوء الالمع 

9 / 262  

  ـه ) 859 ـ 788( واجي الّن
عالم باألدب وناقد وشاعر من أهـل       ،  محمد بن حسن بن علي بن عثمان النواجي شمس الدين         

   .أمعن النظم في علوم األدب وألف الكثير من الكتب، مصر ينسب إلى نواج
  297 ـ 296 / 7شذرات الذهب      230 / 7الضوء الالمع 

   ...)-862( جاابن شاذي ِح

  )954 –( ... ابن عطية 

     365 آشف الظنون                              437-10/436شذرات الذهب 

 ،درس وبرع في الفقـه      أبو المكارم صدر الدين محمد بن محمد بن عبداهللا بن محمد البغدادي           

  . درس في المدرسة المستنصرية في بغداد، واألدب

 فـي  وبـرع  اشتغل في النحو وتكسب في العنبـر      محمد بن شاذي حجا ناصر الدين المحمدي،        
  .صناعته وتولع باألدب وخالط الفضالء

  7/263الضوء الالمع 

  )852 – 781( قطب الدين أبو الخير

  . نظم يبا وماهرا، لهكان إماما أدمحمد بن عبد القوي بن محمد البجائي، 

  9/402شذرات الذهب                                               7/71الضوء الالمع 

يدرس  واعظ ومتصوف من حماة، كان   محمد بن علي بن عطية شمس الدين الحموي الشافعي،          

  .العلوم الشرعية والعقلية فيها وله نظم

  هـ) 797 - 733(ابن العاقولي

  8/599شذرات الذهب     276 – 3/275إنباء الغمر 

 292



  هـ)811 -747 ( دريْنَكابن عطية السَّ

  . كان رجال صالحا متصوفا وله نظم جيدمحمد بن محمد بن علي بن صالح بن عثمان،

  1/14الكواآب السائرة 

  ـ ه ) 811 ـ 774 ( ْعَرابن خطيب ُز
كان حنفيا وتحول شافعيا وناب في      ،  شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن محمود الدمشقي         

  . تعلق بفن األدب ونظم الشعر، ءقضاء بلده وباشر التوقيع عند األمرا
إنباء      210 / 8الضوء الالمع      140 / 9شذرات الذهب 

  130 / 6الغمر 

   ـ ه ) 850 ـ 785( القاياتي 
برع فـي   ،  ينسب إلى قايات قرب الفيوم في مصر      ،  محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي       

  .  في مصرالفقه والعربية ودرس في عدة مدارس وتولى قضاء الشافعية
           391 ـ390 / 9شذرات الذهب     212 / 8الضوء الالمع 

   154 نظم العقيان

  ـه ) 882ـ 802 (ماْسُقْرابن ُق
، ولد في القاهرة، من أبناء المماليك ومن أعيان الحنفية  ،  محمد بن قرقماس بن عبد اهللا الناصري      

  . اشتغل بالفنون وله نظم جيد
           885 ـ 884 / 3 الكالم وجيز    292 / 8الضوء الالمع 

  158نظم العقيان 

  ـه ) 803 ـ 714( الوي السَّ
سكندرية وسافر إلى تونس وحلـب لطلـب العلـم    توفي باإل ،  محمد بن محمد بن أحمد السالوي     

  . وتفقهى وجاهد واشتغل بالعلم وسلك طريق التقشف
  9/29لضوء الالمع  ا                                      117 / 3درر العقود 

  ـه ) 848ـ  775(ابن آميل المنصوري 
ولد في المنصورة في مصر ويعرف بابن كميل نـاب فـي            ،  محمد بن محمد بن أحمد بن عمر      

  . القضاء وكان بديع الذكاء جيد الكتابة وله شعر جيد
حسن        382 / 9شذرات الذهب          28 / 7الضوء الالمع 

  467 / 1المحاضرة 

   ـه ) 800 ـ 751 ( ، أمين الدين األنصاريمصيابن الح
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 طلب الفقه وبرع فيه وشارك فـي عـدة فنـون            محمد بن محمد بن علي أبو عبد اهللا الحمصي        

  . ألف في التاريخ وفوض إليه القضاء وخطب في جامع دمشق، ومهر في األدب
  97 / 2الكواآب السائرة      77 ـ 76 / 11المنهل الصافي 

  ـه ) 815ـ  749( ابن الشحنة 
ولي قضاء  ،  له اشتغال باألدب والتاريخ   ،  محمد بن محمد بن محمد بن غازي أبو الوليد الحنفي         

  . حلب وتولى قضاء قضاة الشافعية في دمشق والقاهرة
 / 7شذرات الذهب     3 / 10الضوء الالمع        95/ 7إنباء الغمر 

113  

   ـه.. ) .  ـ848( النقارسي القسطنطيني 
ولد بنقارس وطلب العلم في تـونس       ،  د بن محمد المغربي النقارسي القسطنطيني     محمد بن محم  

  . ثم إرتحل إلى الديار المصرية وطلب الحديث ثم رجع إلى بالده
  7 / 10الضوء الالمع 
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ارس الفه

ات - رس اآلي فه

الم - رس األع فه

اآن - رس األم فه
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  فهرس اآليات -
صفحة   السورة  رقمها  اآلية

  ثالبح
  يس  40  ال الشمس ينبغي لها

13  
  ولقد زينا السماء الدنيا

39  

  الناس

76  94  

  الحديد

184  

  الزخرف

17  217  

  الواقعة

6  
  التكوير  18  والصبح إذا تنفس

  16  الملك  5
  25  يس  القديم...والقمر قدرناه منازل حتى

  33  5  الذي يوسوس في صدورالناس
  القصص  وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه

  114  12  بشراآم اليوم جنات تجري من تحتها
  الرحمن  70  فيهن خيرات حسان
  184  الرحمن  54  وجنى الجنتين دان
  184  التكوير  18  والصبح إذا تنفس

  184  الرحمن  37  فإذا انشقت السماء فكانت وردة
  216، 184  آل عمران  16  وقنا عذاب النار

  185  نوح  25  مما خطيئاتهم أغرقوا
  216  71  وفيها ما تشتهيه األنفس

  الواقعة  يطوف عليهم ولدان مخلدون
  217  22  وحور عين
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  فهرس األعالم
: إبــــراهيم بــــن أحمــــد البــــاعوني

  

125.  

10  ،11  ،22  ،105  ،114  ،138  ،151  ،240 ،

247 ،272.  

96 ،98 ،99 ،161 ،250،.  

 :أحمــــــــــد الــــــــــسندفائي

  

23 ،51 ،150.  

         ِفظْأحمد بن محمد بن عبد الدائم بن خليفة بن مر: 

40 ،92 ،241.  

ــسيرجي ــد بــــن يوســــف الــ  :أحمــ

158.  

166.  

 :إســـــــــماعيل األصـــــــــبهاني

112 ،197.  

28.  

20  ،92  ،97  ،156  ،200  ،233  ،245  ،265 ،

268.  

151، 165.  

ــصاحب   ــن الــ ــدين ابــ ــدر الــ  :بــ

 :إبـــــــــراهيم األنطـــــــــاكي 
  

65 ،245 ،251.  

ــاعي  ــر البقــ ــن عمــ ــراهيم بــ  :إبــ

  

 :دسـي إبراهيم بن محمد بـن أبـي شـريف المق         
  

30.  

ــ  ــن م ــن علــي ب ــن محمــد ب ــراهيم ب  :جِلدإب
  

 :أحمــــد بــــن إســــماعيل الكــــوراني
  

151.  

ــوف  ــد الخلــــــــ  :أحمــــــــ
  

82 ،84 ،85 ،86 ،93 ،97 ،246.  

  

ــوفي  ــدين المن ــهاب ال ــد ش ــن محم ــد ب  :أحم
  

123.  

140 ،171 ،178 ،209 ،273.  

  

ــالح   ــن ص ــد ب ــن محم ــد ب ــليميأحم  : اإلش
  

  

  

 ):سيدي أحمد بن بكتمـر    (أحمد بن علي بن قرطاي    
  

21 ،28 ،33 ،235 ،253 ،254 ،274.  

  

 :أســــماء بنــــت محمــــد الــــسعودي
  

159 ،232.  

ــراهيم البلبيـــ    ــن إبـ ــماعيل بـ  :سيإسـ
  

  

ــرس ــن أقبـــــــــ  :إبـــــــــ

96.  

  

 :أمــــــين الــــــدين األنــــــصاري
  

ــنن  ــد المفــــــــ  :األوحــــــــ
  

167.  

ــد  ــن محمـ ــد بـ ــارزي محمـ ــن البـ  :ابـ
  

72.  

ــشتكي  ــدر البــــــــ  :البــــــــ

  

ــا    ــن الحنـ ــد ابـ ــدين أحمـ ــدر الـ  :بـ
  

71.  

ــوني  ــدين الزيتــــ ــدر الــــ  :بــــ
  

7  ،60  ،104، 110، 111  ،151  ،158  ،165 ،
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60 ،204.  

ــدري   ــاء البــــ ــو البقــــ  :أبــــ

ــي     ــن العجم ــان ب ــن عثم ــر ب ــو بك  :أب

9  ،26  ،35، 36، 37  ،54  ،56، 60، 65  ،66 ،

70  ،81  ،83  ،84  ،85  ،88  ،89  ،90  ،92  ،96 ،

97  ،100  ،101  ،104  ،108  ،112  ،113 ،

116، 125، 127  ،129  ،134  ،136  ،137 ،

138  ،140، 142، 150  ،165  ،167  ،168 ،

173  ،175  ،173  ،175  ،180  ،183  ،185 ،

187  ،188  ،189  ،197  ،198  ،205  ،207 ،

210  ،221  ،227  ،235  ،244  ،248  ،250 ،

252 ،254 ،254 ،265 ،276.  

ــسقالني  ــر العــــ ــن حجــــ  :ابــــ

  

42 ،89 ،97 ،129،.  

  
  

161 ،174 ،536 ،259.  

ــي   ــد الحنفــ ــدين محمــ ــدر الــ  :بــ
  

141.  

ــسي  ــان البهنـــــــ  :البرهـــــــ
  

  

ــدماميني   ــر الــــ ــو بكــــ  :أبــــ

  

55 ،57 ،63 ،66 ،68 ،78 ،79 ،244 ،245.  

13  ،23  ،31  ،40  ،62  ،63، 86، 87، 88  ،98 ،

100  ،112  ،132  ،136  ،154  ،158  ،162 ،

184  ،186  ،199  ،206  ،207  ،209  ،213 ،

215  ،216  ،217  ،218  ،220  ،228  ،234 ،

245 ،248 ،262 ،263 ،273 ،275.  

  

ــوي   ــة الحمــــ ــن حجــــ  :ابــــ

  

44 ،167.  

12  ،14  ،28  ،32  ،34  ،42  ،52  ،106  ،115 ،

123  ،125  ،145  ،147  ،153  ،155  ،162 ،

167  ،195  ،200  ،201  ،229  ،229  ،234 ،

251 ،252 ،254.  

ــراط ــن الخـــــــــ  :ابـــــــــ
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 :ابــــــن خطيـــــــب داريـــــــا 

  

132، 175، 248.  

ــة  ــن زقاعـــــــــ  :ابـــــــــ

  

46 ،88 ،155 ،178 ،270 ،275.  

 :ســــــراج الــــــدين الفيــــــومي

128 ،142 ،194 ،228.  

 ):صــاحب حــصن كيــف(ســليمان بــن غــازي

10  ،44  ،60  ،149  ،150، 156، 168  ،191 ،

192 ،235.  

ــسيوطي  :الــــــــــــــــــــ

  

143 ،249.  

ــد   ــن محمـ ــد بـ ــشحنة محمـ ــن الـ  :ابـ
  

11  ،13  ،37  ،52، 56، 58  ،62  ،64  ،67  ،70 ،

73  ،92  ،96  ،106  ،115  ،116  ،147  ،155 ،

162  ،164  ،166  ،167  ،176  ،210  ،224 ،

242  ،244  ،249  ،256  ،257  ،258  ،260 ،

275.  

ــي   ــن علــ ــد بــ ــن زرع محمــ  :ابــ
  

6  ،9  ،13  ،15، 17  ،19  ،20  ،21  ،23  ،25 ،

28  ،30  ،31  ،32  ،35، 47، 51، 56، 57 ،

59،61  ،63  ،65  ،66، 68، 69  ،70، 72 ،

77،80  ،81  ،82، 84  ،85، 86، 87، 90، 92 ،

95    ،100  ،114  ،125  ،133  ،134  ،135 ،

145  ،149  ،152  ،156  ،157  ،158  ،161 ،

164  ،165   ،167  ،173  ،174  ،175  ،176 ،

177  ،178  ،180  ،181  ،182  ،184  ،186 ،

189  ،190  ،193  ،197  ،202  ،203  ،208 ،

212  ،214  ،216، 223، 224  ،226  ،236 ،

237، 238  ،239  ،240  ،241  ،243  ،244 ،

246  ،249  ،252   ، ،255  ،256  ،261  ،263 ،

266 ،267 ،268 ،273 ،274 ،275.  

 :ابـــــــن الـــــــزين لبـــــــيكم
  

  

ــشيطي  ــليمان األبـــــــ : ســـــــ
  

66 ،256.  

  

ــن  ــشبغاوي ابـــ ــودون البـــ  :ســـ
  

9.  

22  ،90، 111  ،163  ،180  ،187  ،215  ،246 ،

272.  

ــد   ــن محمـ ــي بـ ــشحنة علـ ــن الـ  :ابـ
  

76.   
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ــاري ــعبان اآلثــــــــ  :شــــــــ
  

113 ،129 ،215.  

 :شـــــمس الـــــدين الـــــدنجاوي  

8 ،134 ،145.  

ــسعود  ــي الـ ــن أبـ ــد بـ ــشهاب أحمـ  :الـ

9  ،45  ،48  ،63  ،69  ،73  ،84، 86، 181 ،

212 ،255 ،265 ،268 ،269 ،271.  

6  ،7  ،12  ،14  ،16  ،19  ،30  ،32  ،33  ،34 ،

36  ،49  ،50  ،52، 77  ،80، 83، 85، 91  ،97 ،

  

 : القــــــادريشــــــمس الــــــدين
  

155.  

  

ــازي  ــشهاب الحجـــــــ  :الـــــــ

  

162.  

 : البــــاعوني أحمــــدشــــهاب الــــدين
  

95 ،179.  

 :الـــــــــشهاب المنـــــــــصوري

   

102، 103  ،107  ،108  ،131  ،136  ،139 ،

141  ،147، 148، 153  ،157  ،159  ،160 ،

162  ،163  ،164  ،173  ،176  ،177  ،179 ،

186  ،188  ،193  ،198  ،210  ،221  ،227 ،

232  ،234  ،237  ،238  ،239  ،247  ،253 ،

254 ،258 ،259 ،265، 269 ،271  ،276.  

ــي  ــدين اآلدمــــ ــدر الــــ  :صــــ

  

218.  

ــصلت ــو الـــــــــ  :أبـــــــــ
  

   :يـــير اإلربلــــابـــــــــن الظه

 :عائـــــــــشة الباعونيـــــــــة 
  

114، 154، 209 ،239.  

 :ابــــــــــن العــــــــــاقولي 

71.  

ــ ــيعبــــ ــادر الدماصــــ  :د القــــ

58.  

ــومي ــد اهللا الفيــــ ــو عبــــ  :أبــــ

  :ابـــــــــــن عربـــــــــــشاه

  

8  ،49  ،52  ،71  ،113  ،129  ،156  ،160 ،

164  ،176  ،184  ،185  ،200  ،201  ،208 ،

232 ،242 ،249.  

ــي   ــدين الحلــــ ــفي الــــ  :صــــ
  

102.  

7.  

  

ــي  ــرحيم العراقــــ ــد الــــ  :عبــــ
  

144.  

  

 :عبــــد اهللا بــــن أحمــــد التونــــسي
  

141.  

  

 :ابــــــن العبــــــي الحلبــــــي  
  

256.  

57 ،183.  

21.  
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ــي   ــدين العراقــــ ــز الــــ  :عــــ
  

124.  

ــلي  ــدين الموصــــ ــز الــــ  :عــــ

  

34 ،138 ،219.  

157 ،233.  

114.  

 :عــــــالء الــــــدين المــــــارداني

159 ،168.  

ــي  ــك علـــــ ــن أيبـــــ  :بـــــ
  

76 ،175.  

:  علـــي بــــن محمـــد الحـصـكـفي

ــاوي   ــد المنــ ــن محمــ ــي بــ  :علــ
  

 : وفـــا الـــسكندري الـــشاذلي  علـــي

ــي  :الغزولـــــــــــــــــــــ

22  ،24  ،75  ،76  ،105  ،110  ،112  ،124 ،

126  ،136  ،138  ،140  ،151  ،152  ،153 ،

171، 191  ، 195  ،199  ،207  ،211، 213، 

218 ،231 ،235 ،251 ، ،258 ،272.  

ــن  ــضل ابـ ــو الفـ ــاء  أبـ ــي الوفـ  :أبـ

  

36  ،37  ،45  ،50  ،74  ،78  ،101  ،128  ،154 ،

155  ،166  ،210  ،212  ،233  ،235  ،242 ،

247 ،269،255.  

ــار ــن العطـــــــــ  :ابـــــــــ
  

ــة  ــن عطيـــــــــ  :ابـــــــــ
  

239.  

ــراهيم  ــن إبـ ــي بـ ــف علـ ــن العفيـ  :ابـ
  

ــدين البيــــري الحلبــــي  :عــــالء الــ
  

22 ،219 ،240 ،253.  

ــي  ــدين الحنفــــ ــالء الــــ  :عــــ
  

  

ــن  ــي ب ــن عل ــد ب ــي  محم ــراهيم الحنف  : إب
  

216  

41  ،42   ،61  ،66  ،73  ،83  ،93  ،100  ،101 ،

161  ،179  ،207  ،219  ،241، 247 ،250 ،

257.  

ــري   ــد الجعفــ ــن محمــ ــي بــ  :علــ
  

ــي    ــد الحلبــ ــن محمــ ــي بــ   :علــ

  

12 ،29.  

36 .  

  .55  ):ابن الحمصي( علـــي بــــن محمـــد

184.  

  

ــة  ــسى العاليــــــــ  :عيــــــــ
  

21 ،185 ،210 ،272.  

79.  

  

ــانس   ــن مكــ ــدين ابــ ــر الــ  :فخــ
  

164.  

47  ،48  ،49  ،50  ،53  ،72  ،103  ،149  ،151 ،

154  ،158  ،183، 185  ،196  ،199  ،201 ،

208  ،209  ،215  ،228  ،230  ،259  ،268 ،
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270 ،274.  

ــادي  ــروز أبــــــــ  :الفيــــــــ
  

16.  

 :قطــــب الــــدين أبــــو الخيــــر   

 :القلقــــــــــــــــــــــشندي
  

78.  

 :لمنــــــصوريابــــــن كميــــــل ا

34 ،133.  

ــصاري  ــد األنــ ــن أحمــ ــد بــ  :محمــ

ــوب    ــن أيـ ــد ابـ ــن أحمـ ــد بـ : محمـ

ــي   ــاس الحنفــ ــن إيــ ــد ابــ  :محمــ

  :محمــــد بــــن شــــاذي حجــــا   

  .10:  محمـــد بـــن علـــي الحـصـكـفـي

  

 :محمــــــــــد النقارســــــــــي

19 ،29 ،91، 102، 107 ،139 ،258.  

ــوي   ــك الحمــــ ــن مليــــ  :ابــــ
  

24 ،25.  

  

:  ابــــن قــــرقـــــــمــــاس 

153.  

15،39 ،241.  

  

ــشاه  ــن مباركــــــــ  :ابــــــــ
  

98.  

ــانس   ــن مكــ ــدين ابــ ــد الــ  :مجــ
  

9 ،200.  

  

ــدجوي   ــد الــ ــن أحمــ ــد بــ  :محمــ
  

123.  

78.  

  

ــري ــد األزهــــــــ  :محمــــــــ
  

148.  

43 ،49 ،128 ،133 ،174 ،208.  

  

ــسالوي ــد الــــــــ  :محمــــــــ
  

27 ،68 ،71 ،160 ،164 ،236 ،245.  

126.  

  

 :محمــــد بــــن عطيــــة اإلســــكندري
  

162 ،148 .  

144 .  

ــاس    ــن عبـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ  :محمـ
  

35.                                                
  

  
  

  

  

  

ــزي  :المقريــــــــــــــــــــ
  

39 ،255 .  

19  ،27  ،29  ،33، 37، 38  ،40  ،50  ،64  ،76 ،

102  ،103  ،124  ،135  ،144  ،149  ،187 ،

236 ،257 ،274.  

 :ابـــــــــــن نباتـــــــــــه 
  

ــواجي  :النـــــــــــــــــــــ

  

8  ،10  ،15  ،16  ،19  ،20  ،23  ،26  ،28  ،30 ،

31  ،37، 40، 41  ،43  ،51  ،53  ،67، 71  ،73 ،

74  ،76  ،77  ،87  ،91  ،93  ،95  ،104  ،106 ،
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107  ،109  ،111  ،109  ،115  ،116  ،120 ،

121  ،122  ،123  ،124  ،125  ،130  ،132 ،

137  ،139  ،140  ،143  ،145  ،146  ،153 ،

157  ،172  ،173  ،174  ،181  ،186  ،188 ،

189    ،195  ،196  ،197  ،198  ،201  ،202 ،

197  ،198  ،201  ،202  ،203  ،204  ،211 ،

203  ،204  ،211  ،213  ،214  ،217  ،220 ،

226  ،230  ،237  ،238  ،248  ،253  ،254 ،

256  ،257  ،259  ،260  ،262  ،264  ،265 ،

267 ،268 ،276.  

 :ابـــــــــــن والـــــــــــي 
  

168.  

ــدار  ــف المهمنـــــــ : يوســـــــ
  

146.  
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  فهرس األماآن
 

ــا   .207: أفريقيـــ

: بالد المغـرب  

ــونس ـــ

138.  

  .136، 207: ت

  .113: جزيرة حمص 

  .69 ،44: زيرة العـرب  ج

ــب   .114: حلــــ

ــاة   .189، 142، 140، 113، 54، 37: حمــــ

ــل   .224، 203، 161، 134، 82، 59 :الخليـــ

ــشق   .166، 114، 80: دمـــ

  .29: دميـــــاط

ــوريا   .215، 113 :ســـ

 :الــــــشام

69.  

ــة : الغوطـــ

54 ،57 ،63 ،78 ،80 ،83 ،87 ،92 ،104 ،113.  

ــراق : العـــ

80.  

  .161: فلــــسطين

ــاهرة   .58، 57 :القـــ

ــصر   .195، 190، 111، 104، 82، 80، 78، 71، 63، 60، 54، 32: مــــ

ــة ــر األبل   .105: نه

  .113: نهر بانيـاس  

ــردى ــر ب   .113: نه

ــورا  ــر ث   .113: نه

  .113: نهر الـداراني  

  .113: نهر العاصـي  

  .113: نهــر القنايــة

  .113: نهر القنـوات  

ــل  ــر الني : نه

  

71  ،75  ،104  ،105  ،106  ،107  ،108  ،109  ،110  ،111  ،112  ،113 ،

132 ،168 ،186 ،187 ،188 ،202 ،221 ،222 ،223 ،231 ،232 ،247 ،

251 ،257.  

ــد  ــر يزي   .113: نه
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  المصادر والمراجع 

  هـ)875ت (شهاب الدين أحمد بن محمد،  الحجازي، -

 نـسخة ثانيـة   ،)4575(امعة األردنية، ميكـروفيلم رقـم    مخطوط محفوظ بالج  

مصورة على ميكروفيلم في معهد إحياء المخطوطات العربية بالقـاهرة، رقـم            

أدب ) 83( نسخة ثالثة أخرى مخطوطة فـي دار الكتـب بـرقم             ،أدب) 429(

  .تيمور

   تأهيل الغريب

  ديوان ابن حجة الحموي

  هـ)794ت ( ابن مكانس، فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق، -

 مكا،  8-1 ،76(مصورة على ميكروفيلم في مكتبة الجامعة األردنية برقم         نسخة  

، )5555(، نسخة ثانية مصورة في دار الكتب المصرية برقم        )683 – 682رقم  

  ).مصورات خارج الدار( مصورة عن نسخة برلين 

  المصادرالمخطوطة 

   روض اآلداب

  هـ)837ت( تقي الدين أبو بكر ابن حجة،  الحموي، -

  ).7117( أباظة) 521( األزهرية برقم مخطوط في المكتبة

  .، شعر تيمور)247(مخطوط في دار الكتب القومية المصرية، برقم 

  ديوان فخرالدين ابن مكانس

 ، عـن نـسخة بـرلين      )5555(مخطوط مصور في دار الكتب المصرية برقم        

 نسخة ثانية مصورة على ميكروفيلم في معهد إحيـاء          ،)مصورات خارج الدار  (

  .أدب )1647(المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 

  هـ )822ت ( ابن مكانس، مجد الدين فضل الدين بن عبد الرحمن، -

  ديوان مجد الدين ابن مكانس
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  هـ )859ت ( شمس الدين محمد بن حسن   النواجي،  -

  مراتع الغزالن في وصف الحسان من الغلمان

 هـ)810ت (محمد بن أحمد بن سليمان ابن خطيب داريا،  -

 ).225(باط برقم  مخطوط في المكتبة العامة في الر               

 بالقـاهرة   مخطوط  مصورعلى ميكروفيلم في معهد إحياء المخطوطات العربية        

أدب نسخة أخرى مصورة على ميكروفيلم فـي مكتبـة الجامعـة            ) 756(برقم

  .)339(عن نسخة اإلسكوريال برقم ) 688(رقم  )8 ع1 ،61(األردنية برقم 

  ،ديوانه                
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 المصادر المطبوعة
  القرآن الكريم  -

 ابن األثير          مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري -

  النهاية في غريب الحديث واألثر                       

 .الرياض/                        عمان

  )هـ688ت (ابن الظهير          اإلربلي،  -

   .1988تحقيق ناظم رشيد، كلية اآلداب، جامعة الموصل، 

  مستوفى الدواوين

  )هـ663 ت(ي بن مؤمن ابن عصفورأبو الحسن عل    اإلشبيلي، -

 ، بيـروت،  1ط دار الكتـب العلميـة،     خليل عمران المنصور،   تحقيق

   م،1999/هـ1420

  األغاني كتاب                       

                ،     5، بيت األفكار الدولية، طاعتنى به رائد بن صبري ابن أبي علفة                       

  )هـ623ت(علي بن ظافر  األزدي المصري، -

   غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات

 دار المعارف،  محمد زغلول سالم ومصطفى الصاوي الجويني،     : تحقيق

  .1983 مصر، ،)ط.د(

    اإلربليديوان ابن الظهير

  )هـ887ت(محمد بن عبداهللا،     األزهري،  -

مطبعـة   تحقيق زينب القوصي ووفاء األعصر، مراجعة حسين نصار،       

  )3-1 (،2005/ـه1426، القاهرة، )ط.د( دار الكتب والوثائق القومية،

  ضرائر الشعر

 )هـ356ت (         أبو الفرج،األصفهاني -
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  ، بيروت،3ط مراجعة عبداهللا العاليلي وآخرون، دار الثقافة،                       

  )ط.د(تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار الثقافة،= م 1962/ هـ1381                       

  )ـه.، ق80ت(، ابن حجربن عمر الكندي  امرؤ القيس،  -

   مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني

      ) هـ780ت (ابن جابر    األندلسي،  -

 ، بيـروت، دمـشق،    2علـي أبـو زيـد، عـالم الكتـب، ط          : تحقيق

  .م1985/ـه1405

   الشعرموسيقا

، القـاهرة،   2محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط      : تحقيق

  )8-1(.م1983/ـه1403

هرة، ، القـا  1محمد زينهم محمد عـزب، مكتبـة مـدبولي، ط         : تحقيق

 .م1995

 .م1959                       ، بيروت، 

  ديوان امرئ القيس

  .م 2003/ ـه1424، بيروت، )ط.د(دار صادر، 

  بكري شيخ              أمين،   -

  .م1979/ هـ1399 ، بيروت،2ط داراآلفاق الجديدة،

  الحلة السيرا في مدح خير الورى

  إبراهيم،             أنيس،  -

  .هـ1981، 5، ط)دار.د(

  ) هـ930ت(محمد بن أحمد   ابن إياس الحنفي -

  بدائع الزهورفي وقائع الدهور

   نزهة األمم في العجائب والحكم
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  ياسين،           األيوبي،  -

  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي 

  عمرموسى              باشا،  -

ـ 1409، 1ط دمـشق،  دار الفكـر،   بيروت، دار الفكر المعاصر،   -هـ

  ، م1989

  .م1970 –هـ 1389، 1ط  المكتبة العباسية،

 .، بيروت)ط.د(دار صعب،                        

  الدر المصون المسمى بسحر العيون

   نزهة األنام في محاسن الشام

  أحمد أحمد             بدوي، -

  .1415/1995  لبنان،–، طرابلس 1ط جروس برس، 

  عصور الزنكيين واأليوبيين والمماليك األدب في بالد الشام، 

ـ 1409، 1دمـشق، ط  دار الفكـر،   بيروت، دار الفكر المعاصر،   -هـ

  .م1989

  خ األدب العربي، العصر المملوكييتار                       

  طبيعة الدمشقي في العصر العثماني شاعر الابن النقيب

 )هـ283ت (عبيدأبو عبادة الوليد بن البحتري             -

  ديوان البحتري                       

  .)هـ894( أبو البقاء عبد اهللا بن محمد،     البدري، -

 القـاهرة،  ،)ط.د( مطبوعات الـشعب،   سيد صديق عبد الفتاح،   : تحقيق

  ).2-1 (م،1998 /هـ1419

  .م1980/هـ1400 ، بيروت، ،1دار الرائد العربي، ط

  أسس النقد األدبي عند العرب

  .م1960 القاهرة، ،2ط مكتبة نهضة مصر،
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  )هـ868ت(، بن سودون أبو الحسن عليا    البشبغاوي، -

  ديوان نزهة النفوس ومضحك العبوس

  )هـ 885ت(إبراهيم بن حسنبرهان الدين     البقاعي، -

  بناء القصيدة في النقد العربي القديم

 )هـ696ت (البوصيري         شرف الدين أبي عبداهللا محمد بن سعيد -

 .    م1995/هـ1416، بيروت، 1                       العلمية، ط

  الوافي في العروض والقوافي

  جامع الترمذي                       

مطبعـة دار    مراجعة حسين نـصار،    حرم عبد المجيد،  منال م : تحقيق

  . م2003/هـ1424 ،القاهرة،)ط.د(الكتب والوثائق القومية، 

   عنوان الزمان بتراجم الشيوخ واألقران

 ، القاهرة، 1تحقبق حسن حبشي، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، ط        

  ).4-1 (،م2001/هـ1422

  يوسف حسين     بكار، -

  .م1982 بيروت، ،2دار األندلس، ط

  ديوان البوصيري                       

  ، 2ي الحلبي وأوالده، ط مكتبة مصطفى الباب محمد سيد كيالني، تحقيق                      

  شرح وتحقيق أحمد حسن بسج، دار الكتب = م1975/هـ1393              مصر،          

  )هـ 502ت (أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب    التبريزي،  -

، دمـشق،   2فخر الـدين قبـاوة، دار الفكـر، ط        عمر يحيى و  : تحقيق

  .م1975/هـ1395

 )هـ279ت (الترمذي           أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي -

 .م2004األردن، / ، السعودية)ط.د(                       بيت األفكار الدولية، 
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  ) هـ874ت (لدين بن يوسف سن جمال احاأبو الم   ،بردي  ابن تغري -

  )2-1(،م1990، 1محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، ط: تحقيق

، القـاهرة،   )ط.د( محمد محمد أمين، دار الكتـب المـصرية،         : تحقيق

مد أمين، الهيئة المصرية العامة     محمد مح :  طبعة ثانية، تحقيق   م،1999

  ).13ـ1( ،م1984، القاهرة، )ط.د(للكتاب، 

  ديوان أبو تمام                       

  زكريا محمد    توفيق،  -

  ) . ت.د(، )ط.د(، )دار.د(

  سرور النفس بمدارك الحواس الخمس

  حوادث الدهور في مدى األيام والشهور

  المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي

  النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة

، )ط.د(المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنـشر،         

  ). 16ـ1(، )ت.د(القاهرة، 

 )هـ231ت (حبيب بن أوس الطائيأبو تمام            -

 .م1997، بيروت، 1                       شرح وتعليق محيي الدين صبحي، دار صادر، ط

  دراسات في أدب مصر اإلسالمية

  )ـه610ت (، أبو العباس أحمد بن يوسف    التيفاشي،  -

إحسان عباس، المؤسـسة    : يب محمد جالل الدين بن منظور، تحقيق      تهذ

  .م1980/هـ1400، بيروت، 1العربية للدراسات والنشر، ط

 )هـ255ت (الجاحظ            أبو عثمان عمرو بن بحر -

  الحيوان                      

 بيـروت،               ،3عبد السالم هارون، منشورات محمـد الدايـة، ط        : تحقيق

             .     م1969/هـ1388،
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  وقيإبراهيم الدس   جاد الرب،  -

  ابن مكانس والشعر في عصر المماليك

  علي    الجندي،  -

).ت.د( ، مصر،)ط.د(مكتبة األنجلو المصرية،          

  ديوان علي بن الجهم 

 القـاهرة،  ،2دارالكتـاب المـصري ط     دار الكتاب اللبناني، بيـروت،    

  .م1987

  يشعر الطبيعة في العصر العباسي الثان

  .م1970، 1دار الفكر العربي، ط

                        ديوان صفي الدين الحلي

  .م1990 ، القاهرة،)ط.د( مركز النشر بجامعة القاهرة،

  الشذا المؤنس في الورد والنرجس

  )هـ249(سن، عليابو الح   ابن الجهم،  -

 . ، بيروت2تحقيق خليل مردم بك، منشورات دار اآلفاق الجديدة، ط

  إيليا    حاوي،  -

  فن الوصف وتطوره في الشعر العربي

  رشدي علي    حسن، -

  . م1988/ـه1409 ،1 طمؤسسة الرسالة، بيروت، دار عمار، عمان،

  محمد كامل    حسين،  -

  في أدب مصر الفاطمية

 )هـ752ت (الحلي              صفي الدين -

 .م1983، بيروت، 1ار األرقم، ط                       تحقيق عمر فاروق الطباع، د

  )ـه934ت(، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر  ابن الحمصي،  -
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  حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران

، صـيدا،   1عمر عبد السالم تـدمري، المكتبـة العـصرية، ط         : تحقيق

  .م1999/ـه1419بيروت، 

  )ـه837ت(، تقي الدين أبو بكر علي ابن حجة    الحموي،  -

  راقثمرات األو

، مـصر،   1محمد أبو الفضل إبـراهيم، مكتبـة الخـانجي، ط         : تحقيق

  .م1971

  كشف اللثام عن وجه التورية واالستخدام

  خزانة األدب وغاية األرب

  )هـ626ت(، اهللا اب الدين أبو عبداهللا ياقوت بن عبدشه    الحموي، -

ــروت،   ــشر، بي ــة والن ــروت للطباع ــادر، دار بي  ،)ط.د( دار ص

  .)5-1(،  م1957/ـه1367

  شذرات الذهب في أخبار من ذهب

  )هـ1069ت (،شهاب الدين أحمد بن محمد    الخفاجي، -

  .ـه1312، بيروت، )ط.د(المطبعة األنسية، 

ت، دار البحار، بيـروت،  دارومكتبة الهالل، بيرو  عصام شعيتو، : شرح

  ).2-1(م، 2004، 2ط

  معجم البلدان

  )هـ1089ت(أبو الفالح شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد    الحنبلي،  -

، )ط.د(دار ابن كثيرللطباعـة والنـشر،    ،عبد القادر األرناؤوط : تحقيق

  .)8-1(، )ت.د(بيروت، 

  ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا

ــق ــة، ط  : تحقي ــب العلمي ــة، دار الكت ــد عناي ــروت، 1أحم ، بي

  .م2005/ـه1426

  )هـ827ت(، بدر الدين أبو بكر محمد بن عمر    الدماميني،  -
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  يون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزةالع

  قرشي عباس    دندراوي،  -

  .1996 ،، القاهرة2 طدار المعارف،

  ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً

  .م2004/ـه1425، عمان، 1دار المناهج، ط

  العمدة في صناعة الشعر ونقده

 )هـ283ت (، أبو الحسن علي بن العباس  ، ابن الرومي -

 . )6-1(،م1978 ،)ط.د (،وآخرونتحقيق حسين نصار

 ، القـاهرة،  2تحقيق الحـساني حـسن عبـداهللا، مكتبـة الخـانجي، ط           

  .م1994/ـه1415

  شعر الشهاب المنصوري

 محمود    الربداوي،   -

  .م1982/ـه1402 ،)ط.د(دار قتيبة، 

  ناظم    رشيد،  -

  دراسات في األدب العربي في ظل الدولة األيوبية

  )456ت(، علي بن الحسن القيرواني    ابن رشيق، -

 القـاهرة،  ،1النبوي عبد الواحد شعالن، مكتبـة الخـانجي، ط        : تحقيق

  .م2000/ـه1420

  ديوان ابن الرومي

  )هـ816ت(، إبراهيم بن محمد بن بهادر   ابن زقاعة،  -

  ديوان ابن زقاعة

شاعر خليل الرحمن، تحقيق ودراسة يـونس عمـرو، دار المـستقبل            

  فلــسطين،–، الخليــل 1ط للدراســات والنــشر واإلعــالم،  

  .م2001/ـه1422
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 ابن زهير          كعب -

  دار األرقم بن أبي األرقم   وضبط نصوصه عمر فاروق الطباع، شرحه                      

  .م1983/ـه1403،  بيروت، 1عالم الكتب، ط

  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع

  محمد زغلول    سالم،  -

ـ 784 – هـ548(الدولة األولى     مـصر،  ،3دار المعـارف، ط    ،)هـ

   )2-1ج( ،م1994

، )هـ  922- هـ784( عصر الدولة الثانية المماليك الشراكسة    ،  3 ج

  .م1995رة ، القاه)ط.د( دار المعارف،

  تقي الدين ابن حجة الحموي

  ديوان كعب بن زهير                      

  .، بيروت)ط.د(                      للطباعة والنشر والتوزيع،

  علي    أبو زيد،  -

  األدب العربي، نشأتها ، تطورها، أثرهاالبديعيات في 

  )هـ902ت (، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن    السخاوي، -

  ).ت.د(  لبنان،-بيروت ،)ط.د( منشورات دار مكتبة الحياة،

  وجيز الكالم في الذيل على دول اإلسالم

 ، بيـروت،  1ر عواد معروف وآخرين، مؤسسة الرسـالة، ط       تحقيق بشا 

 .م1995/ـه1416

  األدب في العصر المملوكي

  محمود رزق    سليم،  -

  عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي واألدبي

  .)8-1(،م1955/ـه1374، القاهرة، 1مكتبة اآلداب، ط

  .م1962، مصر، )ط.د( دار المعارف،

 315



  )هـ 911ت(، الرحمن بن عثمان جالل الدين بن عبد    السيوطي، -

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشـركاه،     

  .م1964 ، مصر،1ط

، )ط.د(المطبعـة الفنيـة،      تحقيق ودراسة محمد علي رزق الخفـاجي،      

 .م1986 القاهرة،

 .م2002 ، القاهرة،1تحقيق محمد الششتاوي، دار اآلفاق العربية، ط

 .م1927، بيروت، )ط.د(المكتبة العلمية،  حرره فيليب حتى،

  يحيى عبد األمير    الشامي، -

  .م1982، بيروت، 1اآلفاق الجديدة، طدار 

  غازي    شبيب،  -

  ين والنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغوي

  جني الجناس

  حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة

   م،1997 ،بيـروت  ،1ط العلميـة،  دار الكتـب   تحقيق خليل منصور،  

)1-2.( 

  كوكب الروضة في تاريخ النيل وجزيرة الروضة

  نظم العقيان في أعيان األعيان

  )هـ807ت(علي وفا السكندري    الشاذلي، -

  دري الشاذليديوان علي وفا السكن

 ، المنـصورة، مـصر،    1أنس عطية الفقي، دار الغد الجديد، ط       :تحقيق

  .م2002

  النجوم في الشعر العربي القديم حتى أواخر العصر األموي

  أحمد    الشايب،  -

  األسلوب

  .م2003، القاهرة، 12مكتبة النهضة المصرية، ط
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  فن المديح النبوي في العصر المملوكي

ياسـين األيـوبي، المكتبـة      : المكتبة العصرية، أشرف عليه وراجعـه     

  .م1998/ـه1418صيدا، بيروت،  ،1العصرية، ط

  أحمد محمد    الشيخ،  -

  .م1988 طرابلس،،2الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، ط

  عصر الدول واإلمارات

  )هـ513ت (         الحسين بن علي بن محمدطغرائي ال -

 دار الحريـة للطباعـة،     علي جواد الطاهر، يحيى الجبـوري،     : تحقيق

  .هـ 1396بغداد، ، )ط.د(

  )هـ1250ت(محمد بن علي    الشوكاني، -

  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

  .م1348 لبنان، –يروت، ب1ط ، دار المعارف للطباعة والنشر

  كتب األلغاز واألحاجي اللغوية وعالقتها بأبواب النحو المختلفة

  )هـ900ت(، نور الدين علي بن داود الجوهري     الصيرفي، -

  نزهة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان

   م،1970القـاهرة،    ،)ط.د( مطبعـة دار الكتـب،     حسن حبشي، تحقيق  

)1-3.(  

  شوقي    ضيف،  -

  تاريخ األدب العربي، العصر العباسي

  .م1966 ، القاهرة،15دار المعارف، ط

  عصر الدول واإلمارات

  ،م1990القاهرة،  ،2الشام، دار المعارف، ط

  .  م1990، مصر، 2مصر، دار المعارف، ط

   الطغرائيديوان
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  )هـ953ت( ابن طولون الصالحيشمس الدين محمد بن علي  ابن طولون          -

  مفاكهةالخالن في حوادث الزمان

  المواكب اإلسالمية في الممالك والمحاسن الشامية

  إسماعيل أحمد شحادة     العالم، -

   . م1987/ـه1407، 1مان، طبيروت، دار عمار،ع مؤسسة الرسالة،

  الكشكول

  )هـ963ت(، عبد الرحيم بن أحمد    العباسي،  -

،بيـروت،  )ط.د (بد الحميد، عـالم الكتـب،     تحقيق محمد محيي الدين ع    

1947،)1-2(.  

  فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي

  محمد حسن    عبد اهللا،  -

  ).ت.د( ، القاهرة،)ط.د( دار المعارف،

، بيـروت،   1ل المنصور، دار الكتـب العلميـة، ط       وضع حواشيه خلي  

  .م1998

 ، دمـشق،  )ط.د(تحقيق حكمت إسماعيل، منـشورات وزارة الثقافـة،         

 . )2-1(م، 1992

  وصف الطبيعة في الشعر األموي

 )هـ1031ت(بهاء الدين محمد بن حسين      العاملي، -

، بيـروت،   1محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلميـة، ط        : تحقيق

 ).2-1 (م، 1998/هـ1418

  معاهد التنصيص على شواهد التلخيص

  رائد مصطفى حسين  عبد الرحيم،  -  

  .م2003/ـه1424عمان،  ،1دار الرازي، ط

  الصورة والبناء الشعري
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   الجليل حسن،عبد  عبد المهدي،  -

  الحياة األدبية في الشام في القرن الخامس الهجري

  عبد العزيز    عتيق،  -

  ).ت.د( بيروت، ،)ط.د(دار النهضة العربية، 

 ،1966 ، مصر، 2تحقيق، محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، ط        

  .م1986/ ـه1406، بيروت، 2 الكتب العلمية، طدار

، )ط.د( الفكـر العربـي،      تحقيق ودراسة فردوس نور علي حسين، دار      

  .م1996-ـ ه1416مصر، 

  .م1971، بيروت، 2تحقيق، مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، ط

  شعر الطبيعة في األدب المصري

  )هـ815ت(، اهللا البهائي علي بن عبد    الغزولي،  -

  .م1977/ـه1397، عمان، 1مكتبة األقصى، ط

  علم العروض والقافية

  )852(، شهاب الدين أحمد بن حجر   العسقالني،   -

  إنباء الغمر بأبناء العمر

ــق،  ــة، ط تحقي ــب العلمي ــشي، دار الكت ــسن حب ــروت،2ح  ، بي

  .م1986/ـه1406

  الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة

  ديوان ابن حجر العسقالني

  )هـ395ت (، اهللا أبو الهالل الحسن بن عبد    العسكري،  -

  كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر

  عوض علي    الغباري،  -

، )ط.د( هيئة المصرية العامة للكتـاب،    القرن الرابع الهجري، مطابع ال    

  .م1989 مصر،
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  مطالع البدور في منازل السرور

  .م2000/ـه1419،القاهرة، )ط.د(مكتبة الثقافية الدينية، 

  نعمات أحمد    فؤاد،  -

  .م1962، مصر، )ط.د(دار المعارف، 

  ديوان الفرزدق                       

  عمر    فروخ،  -

  القاموس المحيط

  )هـ276ت (،اهللا بن مسلم أبو محمد عبد    ابن قتيبة،  -

      )هـ1061ت  (، محمد بن محمد أبو المكارمنجم الدين    الغزي،  -

  لمئة العاشرةالكواكب السائرة بأعيان ا

، 2تحقيق جبرائيل سليمان جبور، منـشورات دار اآلفـاق الجديـدة، ط         

  .م1979بيروت، 

  النيل في األدب العربي

 )هـ114ت (أبو فراس همام بن غالبالفرزدق            -

 .، بيروت)ط.د(، دار صادر،تحقيق وشرح كرم البستاني                       

  تاريخ األدب العربي

ــاني   ــتح العثم ــى الف ــري إل ــامس الهج ــرن الخ ــع الق ــن مطل    م

، )ط.د( ، دار العلـم للماليـين،     )م1517 –1009( )ـه923 - 400(

  .)6-1(،م1972بيروت، 

  )هـ817ت(، مجد الدين محمد بن يعقوب  الفيروزآبادي،  -

   ،)ط.د(ضبط وتوثيق، يوسـف الـشيخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر،            

  .م1999/ ـه1420

  الشعر والشعراء
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ــق ــاكر، : تحقي ــد ش ــد محم ــديث، أحم ــاهرة، 1ط دار الح ، الق

  .م1996/ـه1417

  منهاج البلغاء وسراج األدباء

، بيـروت،  1إبراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة، ط         : تحقيق

  .م2003/ـه1424

  صبح األعشى في صناعة اإلنشا

  عبده عبد العزيز    قلقيلة،  -

  .م1972، القاهرة، 1ط مكتبة األنجلو المصرية،

  نوري حمودي    القيسي،  -

  .م1966بيروت،  ،1دار اإلرشاد، ط

  )684ت (         حازم بن محمد بن حسنالقرطاجني -

  .م1966، تونس، )ط.د(تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، 

  )هـ739ت(، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن    القزويني،  -

  اإليضاح في علوم البالغة

  )هـ821ت (،عليأحمد بن    القلقشندي،   - 

 ، بيـروت،  1محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلميـة، ط        : تحقيق

1987، )1-14.(  

  النقد األدبي في العصر المملوكي

  عبد العظيم علي    القناوي،  -

  عربيالوصف في الشعر ال

  .م1949، مصر، 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

  الطبيعة في الشعر الجاهلي

 كحالة              عمر رضا -

  معجم قبائل العرب                       
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 .م1997/هـ1418، بيروت، 8                       مؤسسة الرسالة، ط

 )هـ1076ت(لمرعشي           شهاب الدين النجفيا -

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون                       

 )ت.د(، بغداد،)ط.د(                       منشورات مكتبة المثنى،

  ديوان الربيع واألزهار والثمار حدائق األنوار وبدائع األشعار،

  محمود سالم    محمد،  -  

  .م1993/ـه1414 ،1 بيروت،دار الفكر دمشق، طدار الفكر المعاصر،

  درر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدة

  خطط والديارالمعروف بالخطط المقريزيةكتاب المواعظ واآلثار بذكر ال

  المقفى الكبير

  جنيد بن محمود     محمد، -

  .م1995 ، بيروت،1 ناجي، دار الغرب اإلسالمي، طتحقيق هالل

  أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري

  )1120ت(، علي صدر الدين المدني  ابن معصوم،  - 

  أنوار الربيع في أنواع البديع

 النجـف األشـرف،    ،1ادي شاكر شكر، مطبعة النعمـان، ط      تحقيق ه 

  ).7-1( م1986/ـه1388

  )هـ845ت( تقي الدين أحمد بن علي   المقريزي،  -

، بيـروت،   1ط محمـود الخليلـي، دار الغـرب اإلسـالمي،        : تحقيق

  ).4-1(، م2002/ـه1423

 ).2-1( )ت.د( بيروت، ،)ط.د( دار صادر،

  لبنـان،  -، بيروت 1محمد اليعالوي، دار الغرب اإلسالمي، ط     : تحقيق

 .)8-1(،م1991-هـ 1411
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  )هـ1041ت(، أحمد بن محمد التلمساني    المقري، -

  السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة

  حمدي    منصور، -

  .م2003/ـه1424 ، عمان،1دار الجوهرة، ط

  ،لسان العرب                       

  .م 1962 ، بيروت،)ط.د(منشورات دار مكتبة الحياة،

  ديوان ابن نباتة

  )هـ1143ت( عبد الغني    النابلسي،  -

  ).ت.د( ،)ط.د( عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة،

  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب

  ).8-1(،م1997، بيروت،)ط.د( باس، دار صادر،تحقيق إحسان ع

  )ـه1295ت(، اهللا بن حميد النجدي محمد بن عبد     المكي، -

اهللا أبوزويد وعبد الرحمن بن سـليمان العثيمـين،          تحقيق بكر بن عبد   

  ).3-1(م،1996/ـه1416بيروت،  ،1مؤسسة الرسالة، ط

  ي الشعر األندلسي في عصر المرابطينالطبيعة ف

  )هـ711ت( ابن منظور،         أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم-

  م2004بيروت،، 3دار صادر، ط=  هـ1300، بيروت، 1 دارصادر، ط                      

  )هـ518ت( أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري    ي،الميدان -

  مجمع األمثال

  )ـه768ت( جمال الدين محمد بن الحسن الجذامي    ابن نباتة،  -

  .م1905 ، بيروت،)ط.د( دار إحياء الثراث،

  ألزهار على نسمات األسحار في مدح النبي المختارنفحات ا

  )هـ1350ت( يوسف بن إسماعيل    النبهاني،  -
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  المجموعة النبهانية في المدائح النبوية

  .م1974 بيروت، ،2دار المعرفة، ط

  )859( شمس الدين محمد بن حسن بن علي    النواجي،  -

ــة اآلداب، ط   ــا، مكتب ــد عط ــد محم ــق أحم ــاهرة، 1تحقي ، الق

  .م2005/ـه1425

  .ـه1299 مطبعة إدارة الوطن، مصر،

 ، عمـان،  1زيـع، ط  لهادي، دار الينابيع للنشر والتو    تحقيق حسن عبد ا   

 .م2004

  ديوانه                       

 نوفل               سيد -

 .1978، القاهرة، 2دار المعارف، ط                       

  رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين                        

  تأهيل الغريب

  حلبة الكميت

  كتاب الشفاء في بديع االكتفاء

  المطالع الشمسية في المدائح النبوية

 ، عمـان،  )ط.د(  حسن عبد الهادي، دار الينابيع للنشر والتوزيع،       تحقيق

  . م1999

 )هـ199ت (أبو نواس          الحسن بن هانئ -

  .1994، بيروت، 2، دار الكتب العلمية، ط شرح علي الفاعور                      

  شعر الطبيعة في األدب العربي                       

 )هـ676ت(النووي             أبو زكريا محيي الدين بن شرف -

                    ،القاهرة ،)ط.د(الكتب،رإحياء شرح وتحقيق مصطفى محمد عمارة، دا                       
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  .م1955/هـ1375                       

  أحمد فوزي    الهيب،  -

  الحركة الشعرية زمن األيوبيين في حلب الشهباء

  .م1987/ـه1407، الكويت، 1ط مكتبة المعال،

  شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين

 )هـ378ت(الوأواء الدمشقي    أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني -

  /هـ1414، بيروت، 2 ط سامي الدهان، دار صادر،عني بنشره وتحقيقه                      

  .م2003، بيروت، 1دار النهضة العربية، ط

  

  

  

  فؤاد حسن حسين  أبو الهيجاء،  -

  .م2004/ـه1424، عمان، 1دار المناهج للنشر والتوزيع، ط

  ديوان الوأواء الدمشقي                       

 .م1993                      

  خالد إبراهيم    يوسف،  -

  الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان

  

  

  

  الرسائل الجامعية
  إسماعيل طه محمد   حروب -

         تحقيـق كتـاب     شعر أبي الفضل بن أبي الوفاء، جمع وتحقيق ودراسة، مـع          

  للفاسي المكي" تحقيق الصفا في تراجم بني وفا
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  .م2008/ـه1429ماجستير، كلية اآلداب، جامعة القاهرة،  رسالة

  أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً، مع جمع شعره وتوثيقه ودراسته

  أحمد عطية محمود صعيليك أبو -

   .1997رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، األردن،  

  بسام عبد العفو  القواسمي،  -

  .م2002/ـه1423رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، كلية التربية القاهرة، 

  الحجة في سرقات ابن حجة الحموي

  موسى علي موسى  النجادي،  -

  سارة حسين   السراحنة -

  .م2007/ـه1428الخليل،  رسالة ماجستير، جامعة الخليل،

  الطبيعة في شعر مصر والشام من القرن الخامس إلى نهاية الدولة األيوبية 

  عبد الهادي، حسن محمد -

  دراسة شعر شمس الدسن النواجي مع تحقيق ديوانه

  .م1980/ـه1400 رسالة دكتوراة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر،

  روضة المجالسة وغيضة المجانسة

  سميحة حسين  محمود،  -

لمؤلفه شمس الدين النواجي، دراسـة وتحقيـق، الجامعـة األردنيـة، عمـان،         

  .م1988/ـه1409

  )هـ784-هـ648( وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي األول

  .م2006/ـه1427رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 
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ABSTRACT 
Nature occupied a distinguished part in the poetry of the second 

Mamluki age. It was and still a main source of beauty and inspiration for 

poets. They were fascinated and inspired by nature and its beauty. 

Therefore, they portrayed, described and recorded it in their poems. This 

reflects their love for nature and its importance in their societies.                                              

The poets of the second Mamluki age (748-923)H, describer the 

various aspects of nature. They described the silent nature, such as the sky 

and the earth, as well as the moving nature, such as animals, birds and 

insects. The dominant aspect of nature that they have described was 

gardens. They were fascinated by gardens. They described the enjoyment 

they got by playing, singing and spending good time with their friends and 

beloved ones among the flowers listening to the wonderful songs of the 

birds.   

The different forms of weather were also tackled by the poets of the 

second Mamluki age. They described the wind, the lightening and thunder 

and the clouds. They created different novel pictures to describe these 

aspects of weather. For example, they described the clouds as a tailor who 

designs and decorates the land with a beautiful colored dress.                       

Moreover, poets at that age described trees, particularly the fruitful 

ones. They described their fruits using impressive metaphors that showed a 

great ability in composing poetry. They also described the different types of 

flowers available in the gardens of that age.  
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Another interesting aspect of nature that Mamluki age poets 

described was rivers. The description of rivers was different from one 

country to another. In Egypt, for example, poets described the Nile as a 

source of life and a symbol of fertility and prosperity. However, poets in 

Syria had a little description of rivers because rivers in their country are not 

as important as that of the Nile in Egypt. The fertility of land, and thus 

the prosperity of the country in Syria depend mainly on rain and the quality 

of the soil.                                                                          

Regarding the description of animals, it seems that it was not as good 

as that of other aspects of nature. The description of animals in that age 

was very little in quantity and artificial and poor in quality. The poets 

ignored many of the description themes used by their predecessors, like 

describing the wild animals chasing their preys. 

As far as the language is concerned, it was clear, straightforward and 

simple. The poets of this age, sometimes, have woven their language with 

the different aspects of their daily lives. This reflects a continuity of the 

language and style of their predecessors. 

It could be argue that the metaphors and pictures used by the poets of 

the second Mamluki age were inspired by their environments. They 

borrowed their metaphors from the nature itself; they described the stars as 

flowers and rivers as swords. 
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